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1862.

Mødet den 10"^ Januar.

rir. Docent J. Thomsen gav følgende Meddelelser angaaende

Kryolithindustrien.

Der har i Løbet af det sidste Decennium udviklet sig her

i Landet en ny og omfangsrig Industrigreen, som frembyder en

særegen Interesse derved , at den er grundet paa Anvendelsen

af et Mineral, Kryolitli^ der kun Ondes et enkelt Sted paa Jor-

den, og som indtil for nogle faa Aar tilbage blev betragtet som

en mineralogisk Curiositet. Allerede i Slutningen af del forrige

Aarhundrede havde man ved Arsutfjorden i Sydgrønland fundet

dette eiendomraelige Mineral, som Andrada paa Grund af dets iis-

lignende Udseende gav Navnet lissteen eller Kryolilh. Den

ældste chemiske Undersøgelse over Kryolithens Sammensætning

skyldes Abildgaard, der efterviste, at der af Mineralet kunde

udskilles Flussyre, Leerjord og et Alkali, som Abildgaard antog

S for Kali, men som efter Klaproths senere Undersøgelse var

>^ Natron. Kryolithen tiltrak sig derved en høi Grad af Opmærk-

somhed; thi det var det første Mineral, i hvilket man havde

^ efterviist Natron. Senere har Kryolithens Sammensætning gjen-

<^ tagne Gange været Gjenstand for Undersøgelse, navnligi af Vau-

^ qnelin og Berzelius og i den nyeste Tid af DeviUe\ Hesultatel

"^ har i alle Tilfælde været det samme , nemlig at Kryolithen be-

S5 staaer af 1 Æqv. Fluoraluminium og 3 Æqv. Fluornatrium. Imedens

'— saaledes Krvolilhens Sammensætning allerede var fuldstændigt

^
'
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kjendt kort Tid efterat Mineralet var blevet opdaget, indskræn-

kede Kjendskaben til dets Egenskaber sig væsenligt til, at F{ryo-

litlien er et letsmelteligt Mineral, som ved en Opvarmning med

Svovlsyre adskilles under Udvikling af Flussyre. Over et halvt

Aarhundrede hengik, efterat Mineralets Sammensætning var ble-

ven paaviist, uden at man tænkte paa nogen technisk Anvendelse

af Kryolithen , og Aarsagen var væsentligt den , at de Egenska-

ber, paa hvilke den hele techniske Anvendelse af Kryolithen er

grundet, vare ukjendte, indtil jeg i Aarene 1849— 50 underka-

stede Mineralet en Undersøgelse fra et andet Synspunkt end

det, fra hvilket de tidligere Analytikere havde betragtet Sagen.

Det viste sig da, at Kryolithen med stor Lethed adskilles af

Kalk og Kalksalte, saavel paa den tørre som paa den vaade Vei,

et Forhold, der havde unddraget sig alle tidligere Analytikeres

Opmærksomhed, men paa hvilket netop hele Kryolithindustrien

for Øieblikket er baseret. Idet jeg havde opdaget Methoden til

Kryolithens techniske Behandling, var altsaa det første store

Skridt gjort; men der stod endnu tvende meget væsenlige

Dele af Arbeidet tilbage, nemhg paa de i Laboratoriet vundne

Resultater at udkaste Planen til en fabrikmæssig Behandling af

Mineralet, og at skaffe selve Mineralet tilveie fra den fjerntlig-

gende, paa Grund af Monopolhandlen vanskeligt tilgjængelige

Koloni.

For at sikkre denne vanskelige Sag et heldigt Udfald, søgte

jeg om Eneret paa de af mig opdagede Decompositionsmethoder

af Kryolith, hvilket blev mig bevilget paa 10 Aar indtil Udgan-

gen af Aaret 1863. Først i Slutningen af Aaret 1855, altsaa

omtrent 1\ Aar efterat der var meddeelt mig Eneret, bleve de

af mig opdagede Egenskaber bekjendte i en videre Kreds ved

en Meddelelse af H. Rose i Poggendorffs Annaler Bd. XCVI p.

154, i hvilken han anfører, at større Partier Kryolith (nogle faa

Centner, hvilket rigtignok dengang, da Kryolith var et sjeldent

Mineral, kunde gaae for et stort Parti) vare fra Kjøbenhavn til-

stillede nogle Sæbesydere i Stettin tilHgemed Anviisning til ved



Hjælp af Fvalk al fremstille Natroolud af Krvolitlien. Nu var

Isen brudt; de techniske Journaler i Tydskland og Frankrig ud-

bredte denne uventede Nyhed; flere Chemikere beskjæftigede

sig med at underkaste Kryolithen en Undersøgelse fra dette

nye Synspunkt; men Ingen af dem havde vel nogen Anelse om,

at jeg paa den Tid allerede længe havde været paa det Rene

med Kryolithens Egenskaber og stod i Begreb med at indrette en

Fabrik til en Bearbeidelse af samme efter stor Maalestok. Endnu

mindre var Udlandet bekjendt med, at den saaledes vidt og

bredt omtalte Methode, Adskillelsen paa den vaade Vei, alt

længe i Danmark havde været erkjendt for upraktisk til større

techniske Øiemed. Ved en Flække af Forsøg, anstillede efter en

større Maalestok end sædvanligt er Tilfældet, havde jeg nemlig

fundet, at den eneste virkeligt praktiske Methode var Behand-

lingen af Kryolith paa den tørre Vei , nemlig en Glødning af

Kryolith med Kalksteen, hvorom jeg nedenfor nærmere skal ud-

tale mig, en Methode, som endnu ikke har fundet Veien til de

techniske Tidsskrifter.

Jeg skal nu give en Oversigt over selve den fabrikmæssige

Behandling af Kryolithen og med nogle Ord omtale de Forhold,

under hvilke Mineralet foreflndes i Grønland.

Den fabrikmæssige Behandling af Kryolithen gaaer nemlig

ud paa at fremstille Soda og svovlsuur Leerjord. I den Hen-

seende maa Mineralet gjennemgaae forskjellige Processer.

Kryolithen bliver først sønderslaaet, malet og sigtet, den fiin-

deelte Kryolith bliver dernæst blandet med ligeledes fiindeelt

Kalksteen i et Forhold, der afhænger af Kryolithens Reenhed

og i Gjennemsnit udgjør 1^ Gange Kryohthens Vægt. Blandingen

bliver derpaa underkastet et Par Timers Glødning i særegne

dertil construerede Ovne, der ere Flammeovne med combineret

directe og indirecte Opvarmning af Hærden, Ved denne Glød-

ning omsætte Kryolithens og Kalkens Bestanddele sig indbyrdes,

saaledes at man efter Glødningen i det Væsenlige har en Blan-

l*



ding af Fluorcalcium og Leerjord-Natron, overeensstemmende med

følgende Scliema:

Kryolith. Kalksteen.

Fluor + Calcium = Fluorcalcium

Aluminium + Ht = Leerjord

Natrium -|- Ilt = Natron

Kulsyre = Kulsyre.

Kulsyren forflygtiges for største Delen; men en Deel af samme

bliver dog tilbage i Forbindelse med Natronet.

Den glødede Masse bliver dernæst udludet med Vand, der

opløser Leerjord-Natron og kulsuurt Natron, medens Fluorcalcium

bliver uopløst tilbage. Udludningen skeer efter Fortrængnings-

methoden i coniske Kasser med Dobbeltbund, og ved en hen-

sigtsmæssig Benyttelse af Apparaterne bliver Ludens Styrke 30° B.

Af den- saaledes erholdte Opløsning skal Leerjorden udfæl-

des, hvilket opnaaes ved at mætte Luden med Kulsyre, der til

dette Øiemed suges fra Skorstenen og renses, forinden den

bringes i Berøring med Luden. Det er af Vigtighed at sørge

for, at Luden ikke bliver overmættet, da Tilstedeværelsen af

halvandetkulsuurt Natron i høi Grad hemmer dens Klaring.

Efter iMætningen lader man Luden henstaae, hvorved Leerjorden

afsætter sig paa Bunden, og den klare Vædske er da en Op-

løsning af Soda i Vand. Sodaluden bliver dernæst inddampet;

ved Henstand af den concentrerede Lud udkrystalliserer i Lø-

bet af 8 — 10 Dage Størstedelen af den opløste Soda^ som da,

efterat den er befriet fra den vedhængende Lud og tørret, er

tjenlig som Handelsvare.

Leerjorden^ som udfældes ved den kaustiske Luds Mætning

med Kulsyre, er ikke Leerjord i Ordets egenlige Betydning,

men en constant Forbindelse af Leerjord, Kulsyre, Natron og

Vand, og af følgende Sammensætning:

Leerjord 4.5 Procent

Kulsuurt Natron .... 20 —
Vand 35 —



Den danner et flintkornet Pulver, som let skiller sig fra Natron-

luden, medens Leerjorden i den almindelige Tilstand danner et

gelatinøst Bundfald. Natronet kan ikke adskilles fra Leerjorden

ved en almindelig Udvaskning; der udfordres dertil en længe

vedvarende Udvaskning med kogende Vand, hvorved da Forbin-

delsen omsider decomponeres, og Leerjorden antager den gela-

tinøse Tilstand.

Efterat Leerjorden, saaledes som den fældes af Kulsyren,

er bleven befriet fra den vedhængende Lud, anvendes den til

Fabrikation af svovlsuur Leerjord. Den bliver til dette Øiemed

blandet med Svovlsyre og Vand , hvorved der dannes en Op-

løsning af svovlsuur Leerjord, som klares ved Henstand i

store Beholdere. Den klarede Opløsning bliver dernæst ind-

dampet til Sirupsconsistens og udstøbt i Former, i hvilke den

stivner. De derved dannede Plader have et porcellainsagtigt

Udseende og ere da svovlsuur Leerjord.

Den af Kryolith fremstillede svovlsure Leerjord maa ifølge

Fremstillingsmaaden være jernfri ; thi Leerjorden, af hvilken den

er fremstillet, har været- opløst i Natronlud og er derved bleven

befriet fra Jernilte. Det viser sig ogsaa, at Productet kun inde-

holder et saa ringe Spor af Jern, at det i denne Henseende

omtrent staaer i Række med den romerske Alun. Ligeledes er

den af reen Kryolith fremstillede Soda meget reen, navnligt er

den fri for Svovlsyre, hvilket ikke eller idetmindste kun yderst

vanskeligt opnaaes ved Leblancs Sodafabrikation af Kogsalt. Det

har imidlertid viist sig, at den rene Soda i krystalliseret Tilstand

ikke er nogen søgt Handelsvare, hvilket har sin Aarsag i dens

eiendommelige Krystalform, der fremmer Forvittringen. Saa-

længe man derfor arbeidede med fuldkomment reen Kryolith,

blev det nødvendigt at tilsætte en ringe Mængde Glaubersalt

for at frembringe de Krystalformer, som ere eiendommelige for

den engelske Soda. Senere, efterat Kryolithen er bleven mindre

reen, idet den blandt Andet indeholder Svovlkiis, Kobberkiis og

BlyglandSj har en saadan Tilsætning ikke været nødvendig, da



Iltningen af disse Svovlmetaller frembringer den nødvendige

Mængde Svovlsyre.

Jeg skal nu henlede Opmærksomheden paa den Maade, paa

hvilken Kryolilhen fremtræder i Grønland. Kryolithen forekom-

mer ved Iviktout ved Arsutfjorden i Sydgrønland og danner el

Lag af et Par Tusinde Qvadratalens Størrelse i Overfladen. Det

findes umiddelbart ved Fjorden, saaat Vandet har skaaret sig

en Bugt ind i selve Laget. Paa de tre Sider er Kryolithlaget

omgivet af Gneusklipper og paa den fjerde af Havet. Selve

Kryolithlaget hæver sig kun nogle faa Fod over høieste Vandstand,

men skyder sig paa to Sider ind under Gneusen og paa den

tredie ind under Havet, medens det paa den fjerde Side synes

at være brat afskaaret af Gneusen. Paa dette Sted naaer Kryo-

lithlaget sin største Høide, og der er ogsaa Kryolithen reen;

men i de andre Dele af Laget er den meer eller mindre stærkt

blandet med Kalkspath, Jernspath, Svovlkiis, Kobberkiis, Bly-

glands og Qvarts. Den rene Kryolith findes saaledes i ind-

skrænket Mængde, og Størstedelen af den Kryohth; som brydes

i Grønland og forarbeides fabrikmæssigt , er stærkt blandet

med ovennævnte fremmede Stoffer, hvis Mængde kan beløbe

sig til 10—20 Procent.

Kun i den østlige Deel af Laget, hvor Kryolithen er reen,

træder den frem for Dagen. Næsten hele den øvrige Deel af

Laget er dækket med Leer- og Sandlag. Imellem Leerlaget og

Kryolithen findes der endvidere et interessant lille Lag, af 1—

2

Tommers Mægtighed, som bestaaer af Fluoraluminium og Fluor-

calcium. Det er en fuldkomment hvid, leeragtig Masse, der i

fugtig Tilstand bliver meget stærkt gjennemskinnende og gela-

tinøs. Der er al Sandsynlighed for, at det er et Decomposi-

tionsproduct af Kryolithen, opstaaet ved Indvirkning af Vandet,

som siver igjennem Leerlaget ned paa Kryolithen. Regnvandet

opløser nemlig ved Luftens Medvirkning kulsuur Kalk af Leret;

denne Opløsning møder Kryolithen og fremkalder der en De-

composition, der er ganske analog med den, som skeer ved den



fabrikmæssige Behandling; thi der dannes derved Fluorcalcium

og kulsuiirt Natron af Fliiornalrlum og kulsnur Kalk. Det kul-

sure Natron føres bort af Regnvandet i opløst Tilstand, medens

Fluorcalcium bliver tilbage i Forbindelse med Kryolilliens anden

Deel, Fluoraluniinium, i Skikkelse af det hvide Leer. Imedens

Kalkspathen, der er indblandet i Kryolithen, i Reglen ikke er

paavirket af denne, gives der dog enkelte Steder i Laget, hvor

en saadan Virkning har fundet Sted, og efter al Sandsynlighed

ved Varmens Medvirkning; thi der flndes paa Grændsen til

Gneusen paa den nordlige Side af Brudet et Mineral, der be-

staaer af Fluoraluminium, Fluorcalcium og Fluornatrium, der

fuldkomment ligner det Stof, som danner sig, naar Kryolithen

ved Behandling med Kalksteen i Flammeovnene opvarmes til

Smeltning. Saaledes indeholder da Kryolithlaget VIineralier, som

ere Resultater af den Decompositionsmethode , der nu fabrik-

mæssigt anvendes, og en omhyggelig Undersøgelse af de Kryo-

lithlaget ledsagende Forhold vilde saaledes vistnok for lang Tid

siden have ført til Kundskab om de Egenskaber ved Kryolithen,

som jeg opdagede ved Arbeidet i Laboratoriet, og som have

givet Mineralet dets store Værdi.

Flere Forhold tale for, at Kryolithen i smeltet Tilstand er

trængt frem igjennem Gneusen. Foruden Tilstedeværelsen af

ovennævnte Mineral , som kan betragtes som Resultatet af en

Sammensmeltning af Kryolith med Kalkspath , tyde endvidere

følgende Omstændigheder derpaa. Medens den søndre Gneusvæg

staaer skarpt adskilt fra Kryolithen, saaat Adskillelseslinien

spores langt østen for Bruddet, er derimod den nordre Gneus-

væg meer eller mindre sammenvoxet med Kryolithlaget, det

synes som om denne Deel af Gneusen har været underkastet en

stærk mechanisk Virkning ved Kryolithens Fremtrængen ; thi den

er sønderbrudt, gjennemtrængt af og tildeels sammensmeltet med

Kryolithen. I den østre Deel af Brudet stødte man endvidere ved

Bortsprængning af Kryolithen paa en lille fritstaaende, pyramidal

Gneusklippe; senere har det viist sig, at den kun dannede et
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isoleret Brudstykke, der sandsynligviis er bleven indeslut-

tet af Kryolithen ved dennes Fremtrængen af Jorden. Medens

den øverste Deel af denne Gneusklippe var skarpt adskilt fra

Kryolithen, var dens nederste Deel derimod stærkt paavirket af

Kryolithen, saaat Grændsen ikke var skarp. Kryolithlaget frem-

byder endvidere eiendommelige Hulninger i sit Indre, nemlig

lodrette Brønde af større og mindre Dybde, der rimeligvlis ere

dannede ved Afkjoling af den smeltede Masse. Efter al Sand-

synlighed har den nordre Gneusvæg tidligere fuldstændigt adskilt

Kryolithlaget fra Havet; men da den har været stærkt paavirket

af Kryolithen, har den ikke kunnet modstaae Bølgeslaget og

Frostens Indvirkning, saaat Havet senere har gjennemtrængt

Gneusmuren og dernæst skaaret sig en Bugt ind i Kryolithlaget,

hvorved altsaa en Deel af Laget maa være gaaet tabt. Bunden

af denne lille Bugt, der ved Lavvande tildeels ligger tør, dan-

nes nemlig af Kryolith, som er stærkt indblandet med fremmede

Stoffer.

Det er nu 6 Aar siden, at det første Skib blev afsendt til

Grønland for at indtage en Ladning Kryolith. Det havde nem-

lig viist sig umuligt igjennem den Kgl. grønlandske Handel at

faae tilført saa store Partier, at der derpaa kunde bygges no-

gen Fabrikation. De faa Tønder Kryolith, som Handelen i

de nærmest forudgaaende Aar havde seet sig istand til at ind-

sende, vare kun tilstrækkelige til nogle større Forsøg. En tech-

nisk Benyttelse af Kryolithen efter en større Maalestok for-

drede selvfølgeligt en uhindret Adgang til Laget. Det var der-

for nødvendigt at udvirke en Tilladelse til for privat Regnini; al

lade bryde Kryolith. Mange Vanskeligheder stillede sig i Be-

gyndelsen mod en saadan Benyttelse af Kryolithlaget. Regjeringen

havde Betænkeligheder ved at tilstede Brydning af et Mineral,

om hvis Værdi man ikke let kunne danne sig det rette Begreb,

og der blev derfor først udstedt Tilladelse til at bryde een Skibs-

ladning Kryolith, mod at svare en meget høi Afgift for det

brudte Qvantum. For de tvende følgende Aar blev Bevillingen



given efter en mere udvidet Maalestok, og mod en noget mere

moderat Afgift. Først fra Aaret 1859 tilstod Regjeringen Ret til

Brydning afKryolith, uden Indskrænkning i Henseende til Mængden,

en Bevilling, som udløber med Aaret 1863, og som for de derpaa føl-

gende 10 Aar er fornyet, imod at der svares en forhøiet Afgift, og

at Brydningen ikke synker under en bestemt Størrelse, 60,000

Centner aarligt. Anskuelserne om Kryolithindustriens Betydning

have saaledes efterhaanden forandret sig; Bevillinger til Bryd-

ning af Kryolilh bleve nemlig efterhaanden givne paa I, 2, 5

og 10 Aar; men samtidigt med at Tidsrummet blev udvidet, bort-

faldt ogsaa den Skranke, som de første tvende Bevillinger satte

imod Kryolithindustriens Udvikling, ved kun at tilstede en meget

indskrænket Brydning; den tredie Bevilling hævede denne ind-

skrænkning, og den fjerde gaaer endnu et Skridt videre, den

fastsætter et Minimum, under hvilket den aarlige Brydning ikke

maa synke, og Regjeringen har derved sikkret sig en vedva-

rende og udstrakt Anvendelse af et nyt Raaproduct og dermed

en vedvarende og betydelig Indlægt for Statskassen.

Disse Forholds Indvirkning paa Kryolithindustriens Udvikling

fremgaaer let af en Betragtning af det Omfang, i hvilket Bryd-

ning af Kryolith har fundet Sted; thi medens der i Aaret 1856

kun blev brudt omtrent 50 Læster, er der alene i indeværende

Aar afsendt, foruden et Dampskib, ikke mindre end nogle

og tredive Skibe, hvis samlede Drægtighed udgjør 2000 Læster,

for at hente Kryolith fra Iviktout ved Arsutfjorden i Sydgrønland.

Det er en Selvfølge, at dette Foretagende har fordret store

Offre af Tid, Arbeide og Kapital, forinden det kunde bringes til

dets nuværende Omfang. De Mænd, der i saa Henseende have

store Fortjenester af Kryolithindustrien, ere Grosserer, nuværende

Bankdirecteur Tietgen^ der i Aaret 1856, uagtet Datidens man-

gelfulde Kundskab til de locale Forhold, under hvilke Kryolilhen

forekommer, havde Mod til at udruste et Skib til den første

Kryolithexpedition, og Handelshuset Thbd. Weber & Comp. af

Kjøbenhavn, der fra Aaret 1857 overtog dette Foretagendes mer-
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cantile Deel og lod opføre Kryolithfabriken Øresund i Kjøben-

havns umiddelbare Nærbed. Conjuncturerne have ingenlunde

været heldige for Udvikling af denne nye Industrigreen ; thi Pri-

serne paa Producterne ere fra Fabrikens første Opkomst stadigt

dalede , saa at Prisen paa Hovedproductet nu kun udgjør 60

Procent af, hvad den var for 7 Aar siden. Men uagtet disse

Vanskeligheder er det ikke destomindre lykkedes Handelshuset

Thbd. Weber & Comp. at bringe Kryolithindustrien til dens nu-

værende Høide, hvilket baade taler for den Udholdenhed og

Dygtighed, med hvilken Handelshuset har vidst at imødegaae

de mange tildeels uforudseelige Hindringer, som Foretagendet

har mødt, og tillige viser det sunde Grundlag, paa hvilket denne

nye Industrigreen er bygget.

Paa et Forslag af Hr. Prof. Steenstrup besluttede Viden-

skabernes Selskab at træde i Forbindelse med Videnskabernes

Académie i Turin.

I Mødet var fremlagt:

Fra Videnskabernes /Selskab i Helsingfors.

A, V. Nordmann. Palaeontologie Siidrusslands III & IV. Taf.

I—XXVIII Suppl. Taf. XVIII.

Fra Smithsonian Institution i Washington.

Annual Report of the board of regents for the Year 1859. Wa-
shington 1860.

Smithsonian Contributions to Knowledge Vol. XII. Washington

1860.

Tidal observations in the arctic seas by Elisha Kent Kane, by

Charles A. Schott. Washington 1860.

Fra the U. S. Coast Survey i Washington.

Report on the History and Progress of the Coast Survey in the

Year 1868.
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Fra ihe Secretary of War i Washington.

Report of explonitions and surveys to ascertain the most prac-

ticable and economical Route for a railroad from tlie Mis-

sissippi river to the pacific ocean 1853—55 Vol. XII Part

1 & 11. Washington 1860.

Fra the Surgeon General i Washington.

Statistical Report on the sickness and mortaUty in the army o(

the United States, compiled from the record of the Surgeon

(Jenerals office. Washington 1860.

Fra Dr. L. Mackall i Washington.

An essay on the law of muscular action. Washington 1859.

Fra Dr. P. T. Tyson i Baltimore.

First Report of the state agricultural chemist to the Hause of

Delegates of Maryland. Annopolis 1860.

Fra Mr. S. Newcomh i Cambridge.

On the secnlar variations and mutual relations of the orbits of

the asteroids. Cambridge 1860.

Fra Prof. J. W. Dawson i Montreal.

On the silurian & devonian rocks of Nova Scotia. Cambridge

1869.

Fra Chr. Babbage Esq.

Observations on the discovery in various localities of the re-

mains of human art mixed with the bones of extinct races

of animals. London.

Fra Mr. Disturnell.

Influence of climate in a commercial, social, sanitary and hu-

manizing point of view. New York 1860.

Mødet den 24*^' Januar.

Hr. Prof. Steenstrup meddelte nogle Bidrag til Forstaaelsen af

Europa's forhistoriske Fauna, og vore Huusdyrs Nedstamning
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fra denne, som ville blive optagne i et senere Nummer af »Over-

sieten«.

Hr. Prof. chem. Scharling foreviste og forklarede Mousom

Spectroscop og Bequerels Fhosphoroscop.

I Mødet var fremlagt.

Fra American Academy of Arts and sciences Boston.

Memoirs Vol. I, II, III Part 1—2, IV Part 1-2. Boston.

Proceedings Vol. IV fra 249—437.
— Vol. V fra 1—240.

Fra United States Patent office.

Report of the Commissioner of Patents for the Year 1859. Arts

and manufactures Vol. I & II. Washington 1860.

Fra Academy of natural sciences of Philadelphia.

Journal; New Series Vol. IV Part 4. Philadelphia 1860.

Proceedings for 1860 fra 97—579.
— for 1861 fra 1—96.

Mødet den 7^' Februar.

Or. Professor H. Bendz meddelte Iagttagelser over et Par sjeld-

nere forekommende Parasiter hos Hunden , nemlig Tænia echi-

nococcus og Symbiotes canis.

Som Indledning hertil forudskikkede han en Oversigt over

en Række Undersøgelser af Indvoldsormenes Forekomst i Hun-

dens og Kattens Tarmkanal, foretagne i de to nærmest forløbne

Aar paa den Kgl. Veterinair- og Landbo-Høiskole af Dr. med.

Krabbe , Assistent ved Anatomien. Iblandt vore Huusdyr frem-

byde Rovdyrene og navnlig Hunden den største Interesse , for-



13

nemmellg med Hensyn til Bændelormene, da denne ikko alene

huser det største Antal af disse i deres udviklede Tilstand, hvor

de ere forsynede med Æg, men den staaer tillige i Forhold til

de fleste andre Huusdyr, der tjene til Udviklingen af Æggenes

Fostre og de kjønsløse Blæreorme, som fremkomme af dens

Bændelorm. De Hunde og Katte, som have været Gjenstand for

Undersøgelserne, ere næsten alle bragte fra Kjøbenhavn til Uøi-

skolen for at dræbes eller ere døde der af forskjellige Sygdomme,

saa at det nedenfor fremstillede Resultat maa ansees for Ud-

trykket af Indvoldsormenes Forekomst hos de to omhandlede

Huusdyr i Hovedstaden og dens nærmeste Omegn. Ved de en-

kelte Dyr, der ere komne andetstedsfra, er det særligt bemærket.

I. Hunden.

I Løbet af de sidste to Aar er et Antal af 185 Hunde un-

dersøgte, af hvilke 162 ere indbragte paa Høiskolen for at dræ-

bes, 23 ere døde af Sygdom. Hos 121, altsaa omtrent hos 2

Trediedele af det hele Antal undersøgte Dyr, fandtes Indvolds-

orme i Tarmkanalen.

A. Bændelorme.

Tænia cucumerina forekom hos 87 Individer, altsaa hos næsten

Halvdelen af det hele Antal undersøgte Hunde og fandtes

altid i den bageste Halvdeel af Tyndtarmen. 1 Almindelighed

oversteg Bændelormenes Antal ikke 50, dog fandtes de af

og til i Hundredeviis; eengang taltes henved 1000, en anden

Gang omtrent 2000, hvoraf nogle med modne Led og indtil

10 Tommer lange ; undtagelsesviis naaede de ellers en Længde

af 20— 30 Tommer. Det er endnu ubekjendt, af hvilke kjøns-

løse Individer denne Art Bændelorme fremkomme, men dens

hyppige Forekomst og det ofte meget betydelige Antal lader

formode, at de tilsvarende kjønsløse Dyr maae være meget

udbredte, forekomme i overordentlig stort Antal og være let

tilgængelige for Hunden.
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Tænia e Cysticerco tenuicolU fandtes hos 32, altsaa hos hver

sjette Hund, oftest kun enkeltviis, dog ikke sjelden 2; een-

gang fandtes 7 og en anden Gang 14, Det sidste var hos

en Hund, som 14 Dage, førend den døde, var kommen hertil

fra Island. I de sidste 11 Dage behandledes den paa

Landbo-Høiskolen for Hundesyge og fodredes i den Tid kun

med kogt Hestekjød. Under dens Sygdom iagttoges Afgang

af Bændelormstykker, hvoriblandt eet af henved et Par Alens

Længde, løsnet tæt bagved Hovedet. Efter Døden fandtes i

Tyndtarmens forreste Deel 14 Bændelormhoveder med tyde-

lige Spor af, at Leddene vare afrevne.

Tænia Coenurus fandtes hos 4 Hunde, aldrig enkeltviis, men i

et Antal fra 3 til 6, for det Meste i Selskab med de to

foregaaende.

Tænia EcMnococcus (svarende til Echinococcus veterinorum Autt.

eller E. scolicipariens Kiichenm.) fandtes i Januar 1862 hos

to Hunde den ene fra Valby, den anden fra Vesterbro; hos

den første taltes 60Exemplarer, hos den sidste 30 tilligemed

7 Exemplarer af Tænia e Cysticerco tenuicolli. De fleste

havde i det bageste Led modne Æg, hvori Fostre med de

6 Kroge tydelig kunde iagttages. Hovedets Krogkrands mang-

lede næsten hos dem alle; kun hos to Exemplarer fandtes

enkelte Kroge, der fuldkommen stemmede i deres Form med

dem, der findes afbildede af Leuckart (Die Blasenbandwiirmer

und ihre Entwickelung). Saavidt vides er det første Gang,

at denne Art Bændelorm er funden hertillands.

Tænia serrata (svarende til Cysticercus pisiformis) iagttoges ikke.

Til Sammenligning hermed fortjener det at anføres, at

Baillet i Toulouse (Annales des sciences naturelles. 1858) hyp-

pigst fandt Tænia serrata hos Hundene, ogsaa temmelig ofte

Tænia e Cysticerco tenuicolli, men aldrig Tænia Coenurus.
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B. Rundorme.

Ascaris marginata forekom hos 38 Hunde, altsaa omtrent hos

hver femte, meest i Tyndtarmens forreste Deel, dog ogsaa i

den bageste, enkelte Gange ogsaa i Maven. Individernes

Antal oversteeg sjelden 5 ; 2 Gange taltes imellem 20 og 30.

Dochmius (Strongylus) trigonocephalus iagttoges 3 Gange, aldrig

over en halv Snees Individer. Den er ogsaa af Andre (Gurlt,

Roll) kun sjelden funden hos Hunden, men i større Antal. —
Hos to Ræve fandtes hos begge denne Rundorm og Hemi-

stomum alatum hvilken man ogsaa enkelte Gange har fundet

hos Hunden.

Trichocephalus depressiusculus , der skal forekomme i Blindtar-

men, skjøndt sjeldnere, er ikke iagttagen.

II. Katten.

Af 26 Katte, blandt hvilke de 5 vare døde af eller dræbte

formedelst Sygdom , havde ligesom hos Hundene de to Tredie-

dele (15) Indvoldsorme i Tarmkalnalen.

A. Bændelorme.

Tænia elliptica fandtes hos Halvdelen af Kattene (13), hyppigst

ikke over 50, dog flere Gange i Hundredeviis, indtil 5— 600.

De forekom i Tyndtarmens mellemste og bageste Deel.

Tænia crassicollis forekom kun 2 Gange, hver Gang i eet Exem-

plar i den forreste Deel af Tyndtarmen.

B. Rundorme.

Ascaris mystax fandtes næsten hos Halvdelen (11) og hyppigere

i større Antal end A. marginata hos Hunden. Oftest over-

steeg Antallet ikke 10; eengang taltes 90 Individer.

Efterat have foreviist de omtalte Arter Bændelorme hos

Hunden og Katten meddeelte Prof. Bendz en Iagttagelse over

en Midde i Hundens Øre, som han henførte til Slægten Symbiotes
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og benævnte Syvibiotes canis. Førend han gik over til Beskri-

velsen af denne Midde gav han en kort Udsigt over de Frem-

skridt, der vare opnaaede i Kundskaben om Fnatmidderne hos

Mennesket og Huusdyrene ved de omhyggelige og nøiagtige

Undersøgelser, der i de senere Aar ere foretagne, og udhævede

navnlig dem, som ere bekjendtgjorte af O. Delafond og Bour-

guignon (Recueil de medicine veterinaire. 1856), A. C. Oerlack

Kråtze und Råude, entomologisch und klinisch bearbeitet. W\\.

8 Taf. Abb. Berlin 1857. 8, R. Bergh, Bidrag til Kundskab om

Menneskets Fnatmidde. Med Afb. Kjøbenhavn. 1860. 8. og

M. H. Filrstenherg, Die Kråtzmilben der Menschen und Thiere.

Mit 15 lithogr. Tafeln. Leipzig 1861. Fol. Ved disse Studier

har man nøiere lært at adskille de forskjellige Midder efter deres

Bygning og Levemaade og paa Grund heraf sondret dem i flere

Slægter. Gerlach opstillede saaledes tre Slægter, og beholdt det

tidligere brugte Slægtsnavn Sarcoptes for de Fnatmidder, der

leve i det dybere og blødere Lag af Overhuden, hvor de æde

sig frem og danne Gange; han sammenfattede derimod under

Navn dX Dermatodectes de Arter, der leve paa Huden og Haarene

og ved deres haarde Munddele stikke igjennem Overhuden ned

til Læderhuden for at ernære sig af de udskilte Vædsker; og

endelig sondrede han fra dem en tredie Slægt, Symbiofes, hvis

Arter ligeledes leve udenpaa Huden, men holde sig i store Sam-

linger paa enkelte Steder af Huusdyrenes Legeme, hvor de er-

nære sig af Overhudens Skjæl og gjennemtrængende Vædsker,

da de ikke ere bevæbnede saaledes, at de kunne gjennemstikke

Overhuden. De have alle en oval, mere eller mindre fladtrykt

Legemsform , fra hvis forreste Ende det flade tilspidsede Hoved

rager frem, bevæbnet 'med to Par Chitinkjæver og et Par led-

dede Palper. De ere forsynede med fire Par Lemmer, der have

et Skelet af Chitinringe , som sende Chitinlister, Epimera, ind

paa Bugfladen af Kroppen, hvilket Skelet tjener saavel til Støtte

for de bløde Dele, som til Fastheftning for Muskler. Hele Le-

gemets Overflade er beklædt af en yderst tynd Chitinhinde, der
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er flint riflet i forskjellig Retning paa de forskjellige Regioner

af Kroppen, hos Sarcoplcs fiint nopprcl paa Hygfladen og besat

saavel paa Hoved og Krop , som paa Lemmerne med enkelte

vidtstillede llaar, livilke ofte og navnlig paa Enderne af de to

Par Baglemmer optræde som meget lange høielige Børster. De

yderste Led af Lemmerne ere væbnede med Kløer, der dog

stundom kunne savnes eller være mindre udviklede paa eet eller

begge Par Baglemmer, især hos Hundyrene; foruden disse ere

Lemmernes Yderled forsynede med Hefteredskaber, der hos

Sarcoptes ere stillede paa Enden af lange uleddede Stilke, hos

Dermatodectes paa lange, gjerne treleddede og hos Symbioles

paa meget korte Stilke; de to Par Forlemmer bære altid Hefte-

redskaber, hvorimod de to Par Baglemmer i denne Henseende

frembyde flere P'orskjelligheder hos Slægterne og Kjønnene, da

de kunne mangle enten paa det ene eller paa begge Par. Paa

Bagkroppen ved Siderne af den spalteformede Tarmaabning findes

hos begge Kjøn af de to sidstnævnte Slægter et Par særegne

Organer, der ere bestemte til Copulationen under Parringen.

Den gravende Slægt, Sarcoptes, kan ikke længe friste Livet

udenfor sit Opholdssted i Overhuden, hvorimod de to andre

Slægter ere meget seiglivede og kunne opholde sig i Uger, især

Slægten Dermatodectes, paa fremmede Gjenstande, hvilket be-

tydeligt bidrager til at letle deres Overførelse fra et Dyr til et

andet.

Gerlach har beskrevet og afbildet flere Arter af Sarcoptes,

livoraf een Art lever paa Mennesket; iblandt Huusdyrene skulle

Hesten, Svinet, Hunden og Katten samt Kaninen have" hver sin

Art; af Slægten Dermatodectes anseer han Hestens, Oxens og

Faarets for forskjellige Arter og af Slægten Symbiotes antager

han Hestens og Oxens for særskilte Arter. Det er ikke uvigtigt

at komme paa det Rene med Arterne af de forskjellige Slægter

og deres Forhold til vore Huusdyr, thi er en Art fælles for to

eller flere Huusdyr, bliver Smittens Udbredelse derved lettere,

og de befængte Dyr maae holdes sondrede fra de andre Huus-

2
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dyr, hvormed de have Midde tilfælles. I det ovenanførte Skrift

af Deparlementsdyrlæge Fiirstenberg i Eldena har Forfatteren

givet en meget omstændelig Beskrivelse af alle de af ham un-

dersøgte Fnatmidder hos Mennesket og Hiiusdyrene, ledsaget af

Afbildninger, og har havt Leilighed til al sammenligne de ham

fra Gurlt og Gerlach tilsendte Midder med dem, han selv har

fundet. Han er i det Væsentlige kommet til samme Resultat

som Gerlach med Hensyn til Adskillelsen af Slægterne hos Huus-

dyrene, men antager derimod ikke saamange forskjellige Arter.

Af Slægten Sarcoptes opstiller han to Arter hos Mennesket, nem-

lig S. scabiei Lalr. og S. scabiei crustosæ, hvilken sidste er

undersøgt af R. Bergh og nøiagtig beskreven og afbildet i hans

ovenfor anførte Afhandling. Endvidere opføres af Fiirstenberg

Gedens Fnatmidde, Sarcoptes capræ, som en særskilt Art, hvor-

imod Svinets og Hundens, Sarcoptes squamiferus, ansees for een

Art, og ligeledes Kattens og Kaninens Sarcoptes minor. De to

andre Slægter giver han nye Benævnelser nemlig Dermatocoptes

(Dermatodectes Gerlach), hvortil han henfører Hestens, Oxens

og Faarets Midde som een og samme Art under Navn af D.

communis; og Dermatophagus (Symbiotes Gerlach hos Huus-

dyrene), hvorlil henføres D. bovis , der lever skareviis paa den

liaarløse Deel af Haleroden hos Oxen , og som han anseer for

identisk med den Art, der findes hos Hesten ved Udslæt, og

Saar paa Huden imellem Kodehaarene.

Til denne sidste Slægt slutter den Midde sig, hvilken jeg

ifjor Foraar tilfældig ved en anatomisk Undersøgelse fandt i

begge Øregangene hos en Hund og som jeg vil kalde Symbiotes

canis. Denne Midde er . eengang tidligere bleven iagttagen af

Hering i Stuttgart og under Navn af Sarcoptes cynotis, Ohrge-

schwiir- oder Eiter-Milbe des Hundes beskreven i N. Acta phy-

sico-medica Ae. cæs. Leopoldino-Garolinæ nat. curios. Tom.

XVin Pars II. Vratislaviæ & Bonnæ. J838. 4. S. 600, hvor

han tillige har givet en Afbildning af Hunmidden paa Tab. XLIH

Fig. 5 og 6. Han fandt den ved et Raadsaar i Øret hos en
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lille Stuchund, der foruroligedes ved den Kløe, som Midderne

fremkaldte og soin Dyret søgte at dæmpe ved idelig at kradse

sig. Ved Indsprøitning i Øret med lunkent Vand, hvori var

blandet nogle Draaber Ujortetakolie, dræbtes Midderne og Saaret

helede i meget kort Tid. Det er ikke usandsynligt, at denne

Midde kan være mere udbredt, end hidtil er antaget, og at maaskee

samme eller andre Arter findes hos forskjellige Dyr og hos Menne-

sket; deres ubetydelige Størrelse og skjulte Opholdssted unddrage

dem let Opmærksomheden og deres Tilstedeværelse vil vistnok

i mange Tilfælde kun kunne formodes ved den Kløe, som de

foraarsage. Da Prof. Hering kun har havt Leilighed til at un-

dersøge enkelte Individer, der alle vare Hunner, og paa en Tid

da man ikke havde nøle Kjendskab til Huusdyrenes Midder, skal

jeg her tilføie en omstændeligere Beskrivelse af dem jeg har

fundet, ledsaget af Afbildninger, der ere udførte ved Hjelp af

Camera clara. — Jeg fandt intet Raadsaar i Øret men nærmest

Trommehinden vare begge Øregange fyldte med en bruunagtig,

tykflydende, næsten grødagtig Masse, ved hvis mylrende Bevæ-

gelse jeg blev opmærksom paa Tilstedeværelsen af Midder. Da

jeg havde bragt en Deel af denne Masse paa en Glasplade un-

der Mikroskopet, iagttog jeg en stor Mængde Midder, Hanner

og Hunner, hvoraf flere vare i Parring, samt Unger med sex

Lemmer. Massen havde et grumset Udseende af indblandede

Overhudsskjæl, Chitindele efter Fældningen og bruunagtige Korn

i stor Mængde, som jeg ansaae for Middernes Excrementer. De

Individer, der vare forenede ved de bageste Ender af Kroppen

under Parringen saaes at bevæge sig snart i den ene, snart i

den anden Retning, eftersom eet af Dyrene fik Overhaand over

det andet, hvilket tydeligt viste, at det var to levende Dyr og

ikke eet Individ, der slæbte sin Ham efter sig.

Symhiotes canis har i det Hele en ægformet, fladtrykt Le-

gemsform; det flade, tilspidsede Hoved er bagtil skilt fra Krop-

pen ved en tydelig Indsnøring; de to Par Forlemmer udgaae

fra Randen af Kroppens forreste Deel tæt ved hinanden og tæt
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ved Hovedet, hvert forsynet med en Klo og et Hefteredskab;

de to Par Baglemmer udgaae bag Midten af Kroppen, nemlig

det Iredie Par fra Siderne og det fjerde Par, der er meget min-

dre
,

fra Dugfladen tæt indenfor det tredie; begge Par ere hos

Hanmidden forsynede med Kloer og llefteredskaber, hos IJun-

midderne savnes derimod begge Dele. Hanmidden er forsynet

paa hver Side af Tarmaabningen med et Hefteredskab til Fast-

holden af Hundyret under Parringen og ovenfor hver af disse

findes et fladt Vedhæng, besat med Børster. Desuden er hele

Legemet hist og her besat med mere eller mindre lange, tilspid-

sede, bøielige , bevægelige Børster, der ere stærkest udviklede

og overordentlig lange paa det sidste Led af Baglemmerne, for-

nemmelig paa det tredie Par. — Hovedet er forsynet med to

Par bruunaglige Chitinkjæver, der kunne udstrækkes igjennem

Mundaabningen og danne samlede den tilspidsede Deel af Ho-

vedet; under disse ligge ved Hovedets Sider et Par treleddede

med enkelte korte Haar besatte Palper, imehem hvis tykke første

Led et Par korte Børster udspringe fra Hovedets nederste Flade.

Flere smaa Chitinplader danne et ydre Skelet af Hovedet, hvorfra

Munddelenes Muskler udspringe. De to Par Forlemmer ere

stærkt udviklede, have en kegleformet Skikkelse, ere noget bøiede

og forsynede med mere eller mindre fuldstændige Chitinringe,

der ligesom adskille dem i Led; ved Udspringet af Lemmerne

ere disse Ringe stærkere og mere sammentramgte og støtte?

hver af en Chitinliste, der strækker sig ind paa Bagfladen, hvor

de paa hver Side fra de samsidige Lemmer smelte sammen med

Spidserne eller i det mindste nærme sig meget hinanden. En-

kelte lange bøiede Børster udspringe fra Overfladen af Lemmerne

og flere korte fra det yderste Led. Dette er desuden forsynet

med en enkelt, bøiet, spids Klo, ved hvilken det klokkedannede,

forholdsviis store, klare Hefteredskab er fæstet ved en kort Stilk.

Da Lemmerne ere gjennemsigtige, kan man iagttage de i samme

indesluttede Muskler, der ere heftede til Chitinringene og des-

uden et Bundt, der strækker sig ud til Midten af det klokke-
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formede Ilefteredskab , ved hvis Sammentrækning det kan iid-

Imles, naar det er heftet til en Gjetistand og derved Hgesom

suge sig fast. De to Par Baglemmer ere ligeledes kcgledannede,

del Iredie Par af samme Længde som Forlemmerne, det fjerde

derimod meget mindre; deres Chitinringe ere svagere og sende

ved Udspringet af Lemmerne Chitinlister ind paa Kroppen. De

ere forsynede med enkelte Børster og bære paa det sidste Led

to overordentlig lange, der især ere stærkt udviklede paa det

tredie Par. Ilos Ilanmidden er desuden det tredie Par forsynet

med en dobbelt Klo, det fjerde med et Spor til en enkelt Klo,

og begge Par med klare Hefteredskaber af samme Form, men

mindre end paa Forlemmerne og stillede paa korte men tydelige

Stilke. Ilos Ilunmidden fandtes hverken Kløer eller Heftered-

skaber paa Baglemmerne. Hele Kroppen er beklædt med en

yderst tynd, klar Chitinhinde, der er meget flint riflet i for-

skjellig Retning paa de forskjellige Egne. Desuden findes flere

enkeltstaaende Borster, nemlig to Par paa llygfladen imellem

Udspringet af Forlemmerne, hvoraf det ydre Par ere lange, end-

videre to Par paa Siderne af Kroppen, hvoraf det bageste er

meget udviklet, eet Par smaa Børster imellem Chitinlisterne fra

Forlemmerne paa Bugfladen og flere Par smaa Børster paa den

bageste Deel af Bugfladen. Ved Enderne af de to Par Chitin-

lister fra Forlemmerne paa Bugfladen findes et Par smaa runde

Aabninger, omgivne af en lysebruun Chitinring, hvilke ere et

Par Aandehuller, der føre ind til et Par langagtige bugtede

Aandesække, som strække sig bagtil, een paa hver Side af de

indre Kjønsorganer. En lignende men noget større Aabning

iagttages midt imellem det første Par Lemmers Chitinlister«

Fordøielsesorganerne bestaae af en Kanal, der gaaer fra Mund-

hulen bagtil for at udmunde i en overordentlig stor Mave, der

sender Forlængelser ud i alle Lemmerne og fra hvis bageste

Deel en temmelig kort Tarm løber bagtil og ender med en

spalteformet Tarmaabning paa den bageste Ende af Kroppen.

Hos Hanmidden findes et Chitinapparat, der ved sin mørke-
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brune Farve er mege't tydeligt og ligger nærved Dugfladen imel-

lem Udspringet af det fjerde Par Lemmer; det staaer maaskee

i Forhold til de indre Kjonsredskaber, fra hvilke et langt, tyndt,

cylindrisk tilspidset Kjønslem gaaer bagtil og kan under Parrin-

gen strækkes ud af en lille Aabning tæt ved den spalteformede

Tarmaabning. Med Parringsacten staae særegne ydre Redskaber

i et nært Forhold, nemlig et Par flade, korte ligesom skælfor-

mede Forlængelser, een paa hver Side af Tarmaabningen, hvis

bageste Rand er besat med flere temmelig lange Børster og

under disse el Par cylindriske Organer, forsynede hvert med et

klokkedannet Heftedredskab , som Handyret fastholder Hunnen

med. Hos Hunmidden ligger Æggestokken midt i Kroppen nær-

ved Bugfladen understøttet af en lyreformet Chitinplade , der er

heftet i en Tværfure af Chitinbeklædningen midt paa Bugen;

desuden findes flere Chitinlister i denne Egn, hvilke staae i

Forhold til de indre Kjønsorganer. Fra Æggestokken strækker

en vid Æggegang sig bagtil og udmunder fælles med Tarmen

i Tarmaabningen. I denne Gang saae jeg hos Symbiotes bovis

eet fuldt udviklet, forholdsviis stort Æg, stundom endog to.

Paa den bageste Ende af Kroppen findes tre Par Børsler, hvor

det ene Par er meget langt.

Jeg har bavl Leilighed til at sammenligne den af mig fundne

Midde med en Deel Exemplarer af Symbiotes bovis, som Dr.

Krabbe erholdt af Prof. Gurlt ved Veterinairskolen i Berlin,

hvorfra ogsaa Fiirstenberg havde modtaget samme Art til sine

Undersøgelser. Sammenholdt hermed og med Afbildningerne i

Gerlachs og Furstenbergs anførte Skrifter staaer Symbiotes canis

meget nærved Symbiotes bovis, men frembyder dog saadanne

Forskjelligheder , at jeg maa antage den for en særskilt Art.

Det er fornemmelig Chitinskelettet, som fremtræder noget af-

vigende fra den beskrevne Art hos Oxen, og meest iøinefaldende

er det ved Formen og Længden af Forlemmernes Chitinlister,

Epimera, paa Bugfladen, der naae saa nær sammen tæt ved

Aandehullerne, at de næsten forbinde sig med hinanden: heller
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ikke slemme Antcillet , Fordelingen og Slorrelsen af Rorsterne

overeens med dem paa Symbioles bovis. IMed IJensyn til de al"

mig fundne Ihmner antager jeg, at de ikke have gjennemgaaet

det sidste IJudskilte, da det fjerde Par Lemmer mangle Ilefte-

redskaber, og Chitinstykkerne, som stolte de indre Kjønsorganer

paa Bugfladen, kun erc meget svagt udviklede; heller ikke fandt

jeg Hunner med fuldt udviklede Æg i Æggelederen, som jeg

saa tydeligt iagttog hos enkelte Individer af Symbioles bovis.

Huumidden fandt jeg lidet slorre end Ilanmidden. Paa den

vedføiede Tavle er ved en Forstørrelse af 115 Gange afbildet:

Fig. 1. En Hanmidde af Symbioles canis , seel fra Bugfladen,

hvis Længde i naturlig Størrelse er 0,33 Millimeter,

Brede 0,25 Mm.

Fig. 2. En Hunmidde af samme Art, seel fra Bugfladen, hvis

Længde er 0,-39 Mm., Brede 0,26 Mm.

Fig. 3. En Hunmidde af samme Art, seet fra Rygfladen.

Fig. 4. En Unge med sex Lemmer.

Det zoologisk -botaniske Selskab i Wien ønskede at træde

i Forbindelse med det danske Videnskabernes Selskab, hvilket

bifaldtes af Selskabet.

I Mødet var fremlagt:

Fra K. K. zoologisch-hotanischen Oesellschaft i Wien.

Verhandlungen Jahrgang 1860. X Band 1-4 Hefte. Wien (8G0.

Fra Ohio State Agricultural Society.

Vierzehnter Jahresbericht.

Fra Academy of sciences, St. Louis.

Transaclions Vol. I Nr. 4. St. Louis 1860.

Fra Lyceum of Natural Hlstory^ Neio York.

Annals Vol. VU Nr. 4—9. New York 1860.

Fra American Association for the Advancement of Sciences.

Proceedings Vol. XIV 1860. Cambridge 1861.

Fra Udgiverne af Americo/n Journal of Science and Arts.

American Journal of science and arts Vol. XXX Nr. 88—90.

— — — XXXI Nr. 91—93.
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Fra Charles B. Norton Esq.

Norions lilterary letter comprising the IJibliography on tlie State

of New Hampshire and tlie State of Vermont. New Series

Nr. 1 & 2.

Fra L. Colonel J. D. Graham, Chicago.

Annual Report of Lieut. Col J. D. Graham on the improvement

of the harbors of lakes Micliigan, St, Clair, Erie, Ontario

and Champlain for the Year 1860. Washington 1860.

Second Report of a Geological Reconnoissance of the southern

and middle counties of Arkansas, made during the Year

1858 and 1860.

Fra Mr. Isaac Toucey. Washingtoii.

The total eclipse of Juli 17, 1860.

Fra Mr. Charles Wetherill. Lafayette.

Report on the cheniical analysis of the white siilphur water of

the artesian well of Lafayette.

Fra Mr. James Hall. Albany.

Contribiitions to the palæontology of New York; the Years 1855,

56, 57 & 58.

Extension of the Goodyear Patent.

Fra Pldlosophical Institute of Victoria. Melbourne.

Transactions Vol. IV Part 2. Melbourne 1860.

Fra Academie der Wissenschaften i Berlin.

Abhandlungen 1860. Rerlin 1861.

Fra VidensJcabemes SelsJcab i Upsala.

Nova Acta, Series III Vol. III. Upsala 1861.

Årskrift. Årgang II. Upsala 1861.

Mødet den 21^' Februar.

1 dette Møde holdt lir. Prof. d'Arrest et Foredrag angaaende

en paa det Kjøbenhavnske Observatorium paabegyndt, almindelig

Revision af Stjernehimmelen med Hensyn til Taagepletterne.
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Da del væsentlige Indhold af denne Meddelelse Imidlertid, paa

given Foranledning, i en anden Form allerede er bleven offent-

liggjort i 57de Bind af Astronomische Nachrichten Nr. 1366 pag.

337—348, og endvidere Nr. 1369 pag. 1 — 6, 58de Bind af samme

Tidsskrift, har Forfatteren tilladt sig for det ovennævnte Stykke,

hvis snarlige Offentliggjørelse syntes ønskelig, her at substituere

efterfølgende Fortegnelse over atten i Løbet af forrige Vinter

opdagede og, saavidt vides, ikke før iagttagne Taagestjerner.

Denne Catalog, som indeholder omtrent Sjettedelen af den Til-

væxt til vore Taagepletfortegnelser, der er tilveiebragt i de sidst-

forløbne otte Maaneder, vil foruden den Interesse, der selv-

følgelig knytter sig til enhver Berigelse af denne Art, tillige

kunne give en mere præcis Forestilling om den Kjøbenhavnske

Refraktors optiske Kraft og Lysstyrke.

Der er i denne Fortegnelse ikke optaget nogen Gjenstand,

der ikke er blevet observeret gjentagne Gange og paa forskjel-

lige Nætter. De absolute Positioner gjælde for Middelaequinoctiet

1861, O, og ansees den angivne Plads for nøiagtig indenfor

Bueminuten. løvrigt henvises til de i de ovenfor anførte Numre

af »Astronomische Nachrichten« meddelte Oplysninger, og be-

mærkes her kun, at den tilføiede Numerering, der ifølge Sagens

Natur maa være provisorisk indtil det ifjor begyndte Arbeide

engang bliver fuldendt, opfører de enkelte Gjenstande med de

Numre, under hvilke de første Gang forekomme i Observations-

journalerne.

Fortegnelse over atten nye Taagepletter.

Nr. 86. Pisces.

Rectascension = 14° 56' Declination = + 31° 33'.

1861 Oct. 7. Den sydlig forangaaende Component af en Dob-

beltaage. Begge Taagerne ere runde og, skjøndt

smaae og svage, forholdsviis let synlige.

Oct. 12. Vel svag, men godt synlig endog ved Maaneskin

(Dagen for første Qvarteer).
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Nr. 88. Pisces.

Rectascension = li° 47' Declination = +31° 34'.

1861 Oct. 7. Den nordlig Følgende af en temmelig svag Dob-

beltaage. A AR. = 2'; A Deel. = 85".

Oct. 12. Temmelig svag, rund; følger 1^,3 lidt Nord for

en anden af omtrent samme Størrelse og Lys-

styrke. Denne og den forangaaende ere optagne

i min Dobbeltaage- Fortegnelse i 58de Bind af

Astron. Nacbrichten.

Nr. 31. Aries.

Rectascention = 25° 23' Declination = +21° 39'.

1861 Dec. 2. Temmelig klar, noget langstrakt. En Stjerne af

14 Størrelse følger 7^,8 næsten i samme Parallel.

Taagen er maaskee dobbelt, hvilket imidlertid

ikke kan afgjøres med 356 Forstørrelse. Gjen-

seel senere; den findes med andre nye i en

betydelig Samling af Taager; f. Ex. II. 617, II.

228, 229, hvoraf ingen forekommer i Sir John

Herschers Observationer.

Nr. 37. Aries.

Rectascension = 26° 46',5 Declination = + 20° 0',8.

1861 Dec. 2. Rund og meget liden; neppe af tredie Klasse,

men alligevel sikker og og godt synlig. — Den

staaer 7' sydlig for ^ Arietis.

Dec. 3. Liden, meget svag og udvadsket; dens Obser-

vation vanskelig formedelst/? Arietis stærke Glands.

Seet med Forstørrelsen 356 synes den noget

langstrakt. — En Stjerne af 12 Størrelse følger

10^9 og staaer 35" nordligere.

Nr. 13. Aries.

Rectascension = 27° 54',5 Declination = + 18° 18',4.

1861 Nov. 24. Lille, mørk, rund. En Taage af tredie Klasse;

en anden, større og klarere følger mod Nord.

Dec. 3. Er at henregne til tredie Klasse; liden; rund-



27

agtig; Diameter = G". En anden Taage følger

6*,1 i lienved 7 Minuters Afstand.

Nr. 299. Monoceros.

Rectascension = 102° 50',3 Declination = — 7° 45',7.

1962 Jan 4. Lille, svag, cirkulær, neppe af anden Klasse.

En Stjerne af 15 Størrelse følger 6',7; en Stjerne

af 12 Størrelse følger 14^*, 6, begge to omtrent i

Taagens Declinationscirkel.

Jan. G. Svag, meget lille, næsten kredsformig; vanske-

ligere at see end Taagen h. 421 med 240 Gan-

ges Forstørrelse. En Stjerne af 16 Størrelse

følger 6% en anden af 11 Størrelse følger 14%5

meget nær i Taagestjernens Declination. Der

findes ingen Gjenstand i de forskjellige Her-

schelske Fortegnelser, hvis Position passer til

dette Sted.

Febr. 28. Vanskelig, 30" i Diameter. En Stjerne af 11

Størrelse følger omtrent 14* i samme Parallel.

Nr. 305. Cancer.

Rectascension = 118° 41' Declination = -|- 9° 47'.

1862 Jan. 4. Meget svag og mørk; seet med Forstørrelserne

123 og 240. Taagen li. 483 følger nøiagtigt

10^ — Denne Observation ansaaes for noget

tvivlsom, men den bekræftes af en senere Iagt-

tagelse.

Jan. 6. Den forrige Observation befunden feilfri, men

denne Taage er saa svag og liden , at den kun

kan sees under særdeles gunstige Omstændig-

heder. — En anden , større og klarere Taage,

III. 512 i Sir William HerscheTs Fortegnelse,

følger. A AR. = 10^5 A Deel. = 50" til-

nærmelsesviis. Afstanden er formedelst Obser-

vationens Vanskelighed ikke aldeles paalidelig.
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Nr. 38G. Cancer.

Rectascension = 123° 18',5 Declinalion = +21° 18'.

1862 Feb. 19. Temmelig svag og vanskelig; oval ined 356 Gan-

ges Forstørrelse. Umiddelbart efter Taagen følger

i Rectascension en Trekant af meget smaae

Stjerner. Efter Observationen fandtes Objektivet

overtrukket med Is.

Marts i. Seet paa samme Sted. Meget svag og lille,

neppe mere end 9" i Diameter. En Trekant af

svage Stjerner følger i henved 1 Minuts Afstand.

Nr. 310. Hydra.

Rectascension = 132° ir,o Declination = — 2° 35'.

1862 Jan. 4. Mørk og udvasket, rund, lille, 12" omtrent, men

med temmelig stærk Kjærne. En Stjerne af 15

Størrelse gaaer forud i 44" Afstand mod Nord.

En anden Stjerne af 8 Størrelse praecederer 27^

— Rør gjenobserveres.

Febr. 18. Meget svag men utvivlsom. En Stjerne af 15

Størrelse gaaer nordlig forud i ikke over 40"

Afstand. — Denne Taage er bestemt en Deel

svagere end h. 538.

Nr. 720. Leo minor.

Rectascension = 137° 44' Declination = -f-
34° 12'.

1862 April 30. Meget lille, rund, mørk. I dens Nærhed to

andre Taager synlige, hvis Restemmclse maa

opsættes til en anden Leilighed.

Mai 1. Overordentlig svag og lille. En Stjerne af 12

Størrelse praec. 4' og staaer 2' mod Syd. — Et

Par andre Taagestjerner formodes i Nærheden,

men Luftens Tilstand iaften tillader ingen nær-

mere Undersøgelse.

Nr. 289. Leo major.

Rectascension = 153° 40' Declination = +22° 17',3.

1862 Jan. 1. Svag i en utrolig Grad, men betydelig langstrakt.
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Ingen Stjerne synlig i Nærheden. — Observa-

tionen er i alle Henseender sikker.

Jan. 1. Gjenscct samme Aften. En meget mørk Lys-

stribe, omtrent 90" lang. En Stjerne af 10

Størrelse synlig i 4' Afstand mod Syd. — Taagen

kommer nu langt bedre tilsyne, end før.

Nr. 234. Leo minor.

Rectascension = 154° 17',5 Declination = +27° 43',5.

18GI Dec. 29. Bleg, lille og vanskelig. En Stjerne af 15 Stør-

relse praecederer 5',7 i en Afstand af 195" mod

Nord. Omtrent 3G^ tidligere passerer en anden

ligeledes ny Taagestjerne Timecirkelen meget

nær i samme Parallel.

1862 April 2. Rund og forholdsviis let synlig. — En anden

Taage gaaer forud i omtrent 9 eller 10 iVlinuters

Afstand.

Nr. 596. Leo major.

Rectascension = 162° 25',2 Declination = + 18° 39'.

1862 April 20. Svag, liden, cirkulær, 25" i Diameter. En Stjerne

af 17 Størrelse følger 14^,9 omtrent i samme

Parallel. — Denne Taage ledsager den af Wil-

liam Herschel den 14de Marts 1784 opdagede

Taage IH. 29 -= h. 923. See min Fortegnelse

over Dobbeltaagerne Nr. 24.

April 21. Skjøndt meget svag og lille, dog temmelig let

at observere. En Stjerne af 14 Størrelse (for-

rige Aften syntes den meget svagere) følger H'^jS

i en lidt sydligere Declination.

Nr. 494. Virgo.

Rectascension = 183° 10',5 Declination = -j- 6° 3',o.

1862 April 6. Af ubetydelig Størrelse og temmelig svag ved

Maaneskin. Denne Region er overordentlig riig

paa Taagepletter.

April 21. Den anden i en Række af fem Taagestjerner i



30

hinandens Nærhed. Skjondt bleg og svag, dog

godt synh'g.

Nr. 434. Virgo.

Rectascension = 183° 11 ',7 Declination = + 6° 13',3.

18G2 Marts 4. Bleg, rund, liden; Diameter = 20". En Stjerne

af 16 Størrelse gaaer IG',2 forud i samme Pa-

rallel. 1 Feltet sees samtidig fire Taager af

samme Størrelse og Klarhed.

April 6. Lille men temmelig klar; Lysstyrken tiltager

ikke ubetydeligt henimod Midten. En Stjerne

af 15 Størrelse præcederer 13^,7 i Taagens De-

clinationscirkel.

April 21. Lille, men ikke meget svag; rund. Denne

Taage er den fjerde i en Samling, hvoraf alle

ere synlige i det samme Synsfeldt. En Stjerne

af 16 Størrelse gaaer 16',0 forud.

Nr. 436. Virgo.

Rectascension = 184° r,2 Declination = + 6° l',o.

1862 Marts 4. Godt og let synlig; formodentlig langstrakt.

Midten er bestemt en heel Deel klarere. — En

Stjerne af 11 Størrelse følger 14^,5 og staaer

75" nordligere. — Jeg kan ikke finde nogen

tidligere Iagttagelse, uagtet William Herschel

meget omhyggeligt har undersøgt denne Egn,

der frembyder en overordentlig Riigdom paa

Taagestjerner.

1862 April 3, Rigtignok lille, men nogel langstrakt og meget

godt synlig. En Stjerne af Størrelsen 11 — 12

følger 14^,1 senere.

April 6. Klar, rund, med udpræget og fortættet Kjærne.

Kan maaskee henregnes til den første Klasses

Taager. En Stjerne af 10— 11 Størrelse følger

14m henved 85" nordligere.
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April 21. Klar, lille, uden Tvivl noget langstrakt. En

Stjerne af 10 Størrelse følger IA%3.

Nr. 643. Virgo.

Rectascension = 187° 60' Declination -= + 13° 52',.'^.

1862 April 21. Af ubetydelig Størrelse, svag, rund. En Stjerne

af 19 Størrelse følger 16' i Taagens Declina-

tionskreds.

April 21. Gjcnseet senere hen paa Natten. Bleg og tem-

melig lille, tillige uden Kjærne. En Stjerne af

16 Størrelse praec. 6',2 mod Syd.

April 23. Meget svag skjøndt ikke lille; rund, 40" i Dia-

meter.

Nr. 168. Pegasus.

Rectascension = 347° 5' Declination = +24° 31'.

1861 Sept. 30. En meget lille, bleg og svag Taageplet. En

Stjerne af 17 Størrelse gaaer i Rectascension 1 P

forud, omtrent paa samme Parallel.

Oct. 2. Gjenobserveret paa det tidligere Sted; lille men

godt synlig ved klar Luft. En Stjerne af 17

Størrelse præcederer 21*, en anden af 16 Stør-

relse 11%5 begge to omtrent paa Taagestjernens

Declinationscirkel.

Secretairen bemyndigedes til, at udlaane til Hr. Geheime-

Etatsraad Andrae til Eftermaaling nogle Instrumenter, som have

tjent til Bestemmelsen af Braaker Basis.

I Mødet var fremlagt:

Fra Royal Society i London. .

Philosophical Transactions for the Year 1860. Vol. 150 Part

1 & 2. London 1860 & 61.

The Royal Society. 1860.

Fra British Association.

Report of the thirtieth Meeting of the British Association for

the Advancement of Science. Oxford 1860.
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Fra Geologicai Survey of India.

Memoirs Vol II. Part 2. Calcutta 18G0.

Annual Report 1859— 60. Calcutta 18G0.

Fra Société Imperiale des sciences naturelles de Cherlourg.

Mémoires; Tome VII. 1859. Cherbourg 18G0.

Fra. Prof. A. Lavocat i Toulouse.

Determination mélhodiqne el positive des vertebres céphaliques

OU nouvelles etudes d'anatomie pbilosopliique sur la con-

slitution de la tete, ramenée au type verlébral cliez tous

les vertébrés. Toulouse 1861.

Fra Bigsantiquar Hildehrandt i SfocJcholm.

Minnespenningar olver enskilda Svenska IMan och Qvinnor.

Stockholm 1860.

Fra Videnslaherties Selskah i Christiania.

Forhandlinger i Videnskabernes Selskabet i Christiania Aar 1860

Christiania 1860.

Sars. Oversigt af Norges Echinodermer. Christiania 1861.

Fra Prof. Blytt.

Norges Flora eller Beskrivelse over de i Norge vildtvoxende

Karplanter tilligemed Angivelse af de geographiske Forholde

under hvilke de forekomme. 1'*^ Deel. Christiania 1861.

Fra Universitetet i Christiania.

Karlamagnas Saga og Kajjpa hans. Fortællinger om Kaiser Karl

Magnus og hans Jævninger II. Christiania 1860.

Njt Magazin for Naturvidenskaberne XI Ud. 3 «fc 4 Hefte. Chri-

stiania 1861.

Statistiske Tabeller for Kongeriget Norge 20''«^ Række. Christiania

1860.

Norske Universitets- og Skole-Annaler. 3 Række II. 2, 3 «& 4

Bind. Christiania 1861.

Det Kongl. Norske Frederiks Universitets Aarsberetning for 1859.

Det Kongl. Norske Frederiks Universitets Stiftelse fremstillet i

Anledning af dets Halvhundredaarsfest. Christiania 1861.

Universitetets 50 Aarsfest-Medaille.

Mich. Sars. Om Siphonodentalium Vitreum , en nye Slægt og

Art af Dentalidernes Familie. Christiania 1861.

C. M. Guldberg. Om Cirklens Berøring. Christiania 1861.

H. Mohn. Om Kometbanernes indbyrdes Beliggenhed. Christiania

1861.

Fortegnelse over de Forelæsninger der skulle holdes ved det

Kongelige Frederiks Universitet i dets 96 & 97 Halvaar.

Christiania 1861.

Fra Professor Hansteen.

En daglig og aarlig Periode i den magnetiske Krafts Retning og

Styrke, udledet af Iagttagelser paa Christianias Observato-

rium, og Lufttrykket ved Havets Overilade.

Den Magnetiske Inclinations periodiske Forandringer.













1862.



^bruar.
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Mødet den 7'"^ Marts.

Hr. Docent I. Thomsen foreviste de af Flafeau angivne, af Vædsko-

liinder fremstillede Ligevægtsfigurer og knyttede dertil følgende

Bemærkninger:

De ældre Forsog af Plateau gaae ud paa at vise de Former,

som en Vædske uden Tyngde antager, naar det alene paavirkes

af de moleculære Kræfter. Forsøgene bleve anstillede med Olie-

draaber, der holdtes svømmende i en Blanding af Viinaand og Vand

af Oliens Vægtfylde, og altsaa kunde betragtes som Legemer

uden Tyngde. Denne Maade at experimentere paa er meget

vanskelig, og Plateau har derfor ved sine nyere Undersøgelser be-

nyttet en anden Fremgangsmaade, idet han har erstattet Vædsken

ved Vædskehinder, Oliedraaben ved Sæbeboblen. Paa Grund af

den ringe Vægt, som Vædskehinden har, vil den ikke i nogen

væsenlig Grad modificere den Form , som denne vilde ind-

tage, naar den kun blev paavirket af de moleculære Kræfter.

Sæbeboblens Grundform er ligesom Draabens en Kugle , kun at

Draabens Rumfang er fyldt med Vædske, Hindens derimod med Luft.

Ved at behandle Boblen paa samme Maade, som Draaben i de

ældre Forsøg, kan man nu fremstille forskjellige Figurer. Ifølge

Plateau bliver Kuglen til en Cylinder, naar den berøres med to

ligestore kredsformige parallele Ringe, og disse dernæst fjernes

tilstrækkehgt. iVlan erholder da en ret Cylinder, hvis Ende-

flader ere Kuglesegmenter med en Radius, der er det dobbelte

af Ringens. Plateau angiver endvidere , at man ved at dyppe

3
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Traadnetj f. Kx. Terningen, Octaedrct, Tetraedret, i Vædsken og

langsomt trække dem ud af samme, kan danne bestemte Sy-

slemer af Vædskehinder, som udfylde Traadnettenes Indre.

Det fremgaaer ikke af Plateaus Undersøgelser, at disse sidste

Former staae i noget Afhængighedsforhold til Kuglen, som er

Vædskehindens Grundform; jeg skal derfor vise, hvorledes disse

samtlige Figurer og endeel flere kunne afledes af Kugleformen

paa samme Maade som Cylindren.

Naar man i det første Plateauske Forsøg bringer tvende

ligestore parallele Ringe i Berøring med Kuglen, kan Cylindren

fremtilles paa tvende Maader, enten derved, at man forøger

Ringenes Afst;and , eller derved, at man fortynder Luften i

Boblen ved at suge endeel af samme ud. Paa denne sidste

Maade kunne nu alle Figurerne afledes af Kuglen.

Anbringes Boblen paa en Ring, bibeholder den Kugleformen.

Fortynder man Luften i Boblen ved Udsugning, bliver Kuglen

mindre, indtil dens Radius er lig Ringens. Fortyndes Luften

yderligere, da ophører Kugleformen, og Lindsen fremtræder, idet

Ringen danner Lindsens Rand. Ved yderligere Fortynding af-

tager Lindsens Convexitet, indtil endelig den kredsformige Flade

fremtræder. Saaledes sees altsaa den inderlige Forbindelse

mellem den kredsformige Flade, Lindsen, Kuglen og Cylindren;

de kunne alle afledes af Kuglen, naar denne er i Berøring med

een eller to kredsformige Ringe.

Blæses en Boble ind i et Traadnet, som fremstiller en Ter-

nings Kanter, da vil Kuglen, naar den bliver tilstrækkelig stor,

berøre disse Kanter og hefte ved dem ; ved yderligere at forøge

Luftmængden bringer man med Lethed Vædskehinden til at

trænge ud i alle Hjørner, og man har da en Boble, der inde-

slutter en Terning. Formen , der for Øiet fremtræder som

en Kugle, afviger selvfølgeligt noget fra denne, idet hele Ter-

ningenettet ligger i Vædskehinden. Denne Boble danner nu

Udgangspunktet for endeel Former, som kunne afledes af samme
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•ved Fortynding- af Luften i Boblen. Efterhaanden som Lutlen

udsuges, aftager nemlig Convexiteten, og ved tilstrækkelig For-

tynding er den Nul. Paa dette Stadium er Boblen forandret

lii en Terning, idet Terningenettets Kanter ere forbundne

med plane Flader. Denne Figur har ved mine Forsøg stedse

frembudt de smukkeste Farver, og der er noget Eiendom-

meligt ved at betragte denne af plane , i alle Regnbuefarver

spillende Flader begrændsede Figur, der kan være en lige

saa fuldkommen Terning som den fritsvævende Boble er en

Kugle.

Fortyndes Luften yderligere , da blive Terningens Flader

indhvælvede, og meget snart ville disse indhvælvede Flader,

der udgaae fra Terningens Kanter, komme til at berøre hin-

anden. Vædskehinderne ville da to og to smelte sammen;

Terningen løsner sig da fra Traadneltet og fremtræder frit i

Nettets Indre. Man har da en Figur af overordentlig Skjøn-

hed; i Nettets Indre uden al være i Berøring med dette be-

finder sig en Terning, dannet af de sex Yædskehinder, som

tidligere vare udspændte imellem Nettets Kanter, imedens 12

Hinder forbinde disse med den indre Ternings Kanler, der saa-

ledes svæver symmetrisk i det Indre. Den derved frembragte

Terning har selvfølgelig ikke plane, men svagt udhvælvede

Flader.

Fortyndes Luften yderligere, da aftager Terningens Stør-

relse, og ved Forsigtighed kan man formindske denne til en

Millimeters Tversnit. Tilsyneladende forene da de 12 Flader,

som udgaae fra Nettets Kanter, sig i et Punkt, hvilket giver

en meget effectfuld Figur; men i Virkeligheden befinder sig

endnu i Midten en lille Terning, dannet af Vædskehinder. Søger

man nu at at fjerne denne, enten ved at udsuge den, eller ved

at trænge den tilside , eller ved at berøre dens ene Side med

en tør Metaltraad, da fremtræder den af Plateau angivne trettende

qvadratiske Flade.

3'
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Saaledes sees altsaa Forbindelsen mellem Kuglen, Ter-

ningen og det af Plateau beskrevne System af 13 Hinder.

Det udfordrer nogen Færdigbed at blæse en Boble ind i

Terningenettet saaledes, at den berører dette; lettere kommer

man til Maalet ved først at neddyppe Nettet i Glycerinvædsken,

der tjener til Boblernes Fremstilling, og, ved at løfte det lang-

somt ud, danne den Plateauske Figur med 13 Flader. An-

bringer man dernæst i denne en lille Boble, da vil den om-

dannes til en Terning, og blæser man yderligere i denne, vil

den voxe, indtil den udfylder Nettet med plane Flader, og om-

sider danne den ovenomtalte kugleformige Figur, der tjente

som Udgangspunkt.

Ved en lignende Fremgangsmaade kan man, ved at indblæse

en Boble i et Octaeder- eller Tetraedernet og dernæst fortynde

Luften, ikke alene fremstille de af Plateau angivne Hinder, men

ogsaa de i Nettet fritstaaende Figurer, der svare til Octaedret

og Tetraedret.

Hr. Prof. Worsaae gav Meddelelse om et Par nye boist

mærkelige Fund fra Bronce- Og Jernalderen, tilbørende Hans

Majestæt Kongen. Det Nærmere om Foredragets Indhold vil

senere blive meddeelt.
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I Mødet var fremlagt:

Fra Royal Asfronomical Hociety i London.

Memoirs. Vol. XXIX. London 1801.

Fra Radclife Ohservatory i Oxford.

Astronomical and Meteorological Observations made in tbc Year

1858. Vol. XIX. Oxford 1861.

Fra Academie der Wissenschaften i Munchen.

Sitzungsberichte 1861. I Hefte. Munchen 1861.

Fra Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Geneve.

Mémoires. Vol. XVI Part I. Geneve 1861.

Fra Société Vaudoise i Lausanne.

Bulletin. Tome VII Nr. 48. Lausanne 1861.

Fra Dr. Niobey i Paris.

Histoire Médicale du Choléra- Morbus epidémiquo (jui a régné,

en 1854 dans le ville de Gy (Haute-Saone). Paris 1858.

Fra Saline-Inspecteur H. Tasche i Salzhausen.

Bilder auf der Reise zur Naturforscherversammlung in Konigs-

berg im Herbst 1860. Giesen 1861.

Fra Videnskabernes Selskab i Helsingfors.

Acta societatis scientiarum fennicæ. Tome VI. Helsingfors 1861.

Bidrag lill Finlands Naturkånnedom, Etnografi ocli Statistik.

3, 5, 6 & 7de Håfte. 1859—60.

Bidrag till Kånnedom af Finlands Natur och Folk. 1, 2, 3 &

4de Håfte. 1858—61.
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Fra Universitetet i Lund.

fndex Seholariim.

Lunds Lliiivei'silets-Uibliotheks Accensions Katalog 18GU. Lund

18G1.

Lunds Kongl. Universitets F{atalog for Host -Terminen 1860 og

Vår-Terminen 1861. Lund 1861.

C. K. Naumann. Program vid Rektoratets nedlåggande.

[(. A. Holmgren. Uon angående Magnetismens inverkan på Wårme-

ledningen hos fasta Kroppar.

A. M. Moller. Undersokningar angående de Ijudande Rors Ton-

liOjd, Itensitet och Klangfårg.

J. D. Smitt. Bidrag till kånnedomen om focala egenskaperna hos

andra gradens ytor.

M. V. Odenius. Salivkortlarnes Anatomi hos menniskan.

G. A. Weslerlund. Bidrag till kånnedomen af Sveriges Atri-

plices.

Fra Astronomisches Observatorium i Altona.

Astronomische Nachrichlen Nr. 1331—49.

Register til Nr. 1321—44.
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Mødet den 21'''= Marts.

Kassecommissionen forelagde følgende Regnskabs -Oversigt ior

Aaret 1861:

Indtægt.
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Udgift.

Til Selskabets Bestyrelse og dets Virk-
somhed:

i. Embedsmændenes Gager og Budets
Lønning

Løbende Udgifter til Brænde, Lys, Porto
m. V., samt til Gratificationer og et

Jern-Penseskab

IL a) Selskabets Skrifter

Præmier (jfr. Oversigt for 1860
S. 247)

b) Ordbogen
Den meteorologiske .Comitee (ifølge

Budget og Beslutn. 8 Novbr. 1861)

llegestum diplomaticum

B. Understøttelse til videnskaaelige Foreta-

gender:

Den naturhistoriske Forening for 1860
o«' 1861

Aarets Udgift .

Aarets Indtægt.

Overskud . . ,

Kassebeholdning fra 1860 .

Indkjøbt 2000 Rd. Obligationer i Staden

Kjøbenhavns Laan

Kassebeholdning til 1862 . . .

Kd. [i

850

378

3168

200
65

622
180

35

53

I)

16

Rd. [i

1228

4236

300

5764
5997

233
3679

35

87

26
34

78^

3912

1938

1974

86^

63

2U

Hr. Professor Worsaae forelagde nogle af de mærkeligste

Oldsager, som i den seneste Tid ere opdagede i de gammel-

danske Lande.

Ogsaa denne Meddelelse vil senere blive optaget i Over-

sigterne.

Secretairen fremlagde L.Warmi'ngs »Det jydske Folkesprog",

hvis Udgivelse Selskabet har understøttet med en Subscriplion

paa 50 Exemplarer.
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I Mødet var fremlagt:

Fra Academie der Wi'ssenschaf'ten i Wien.

Denkschriften. Philosophisch-historische Classe. Band XI. Wien

1861.

Denkschriften. Mathematisch-naturw. Classe. Band XIX. Wien

1860.

Sitzungsberichte. Philos-hist. Classe. Band XXXV, Hefte 3— o.

Band XXXVI, Hefte 1-3. Band XXXVII, Hefte 1-4.

Sitzungsberichte. Mathem.-naturw. Classe. Band XLIf, Nr. 24-29.

Band XLIII, 1 Ablh. Hefte 1— o. 2 Abth. Hefte 1— 5. Band

XLIV, 1 Abth. Hefte 1. 2 Abth. Hefte 1 & 2.

Årchiv fiir Kunde osterr. Geschichtsquellen. Band XXVI, Hefte

1 &2. Band XXVII, Hefte 1.

Fontes rerum austriacarum. II Abth. , Band XIX.

Almanach 1861.

Fra Centralanstalt for Meteorologie i Wien.

Jahrbiicher der K. K. General-Anstalt fiir Meteorologie und Erd-

magnetismus. VII Band. Wien 1860.

Fra Geologische Reichsanstalt i Wien.

Jahrbuch 1860. XI Jahrgang Nr. 2.

— 1861 und 62. XII Band Nr. 1.

Fra Academie des sciences i Paris.

Mémoires présentés par divers savans. Sciences Mathématiques

et Physiques. Tome XV. Paris 1868.

Mémoires; Academie des sciences. Tome XXV, XXVII P. 2,

XXX, XXXI P. 1-2. Paris 1860.
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Mødet den 4"'^ April.

Hr. rrot'. L. Ussing meddelte følgende Afhandling

Om Byretterne for lalaca og Salpeusa^

og det Lys, som den første af disse Love har kastel over

Fremgangsmaaden paa de romerske Comitia tributa.

1.

Sjelden er der paa Archæologiens Omraade gjort et inter-

essantere Fund, end det, som i Slutningen afOctober 1851 blev

gjort i Nærheden af Malaga i Spanien paa en Hr. Lorings Eien-

dom. Det bestod i to beskrevne Bronceplader, der i Størrelse

kun overgaaes af den bekjendte Tabula alimentaria Velleiatiura

i Parma. Den ene har en Længde af 55V'i Pulgadas*), og en

Bredde af 40^2, den anden en Længde af 40 og en Bredde af

30; tilsammen veie de 264 spanske, eller 243 danske Pund.

De bleve først udgivne af Dr. Don Manuel Rodriguez de Ber-

langa (Estudios sobre los dos bronces encontrados en Malaga a

fines de Octubre de 1851. Malaga 1853. 4to.), derefter med en

fortræffelig Forklaring af Theodor Mommsen i Abhandlungen der

Konigl. Såchsischen Gesellschaft der Wissenschaften 111 (1855)

under Titelen: »Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Sal-

pensa und Malaca in der Provinz Bæ^lica«. Berlangas Udgave,

som han maatte lægge til Grund, var i mange Stykker unøi-

agtig, men i et »Nachtrag« saae han sig i Stand til at tilføie en

aldeles nøiagtig Afskrift efter et Papiraftryk. En fransk Jurist,

Edouard Laboulaye, gjorde et mislykket Forsøg paa at forkaste

Indskrifterne som uægte (Les tables de bronze de Malaga et de

Salpesa, traduites et annotées par E. L. 1856). Han blev strax

fuldstændig gjendrevet af Giraud i Journal general de l'Instruc-

') D. e. spanske Tommer, lidt mindre end dansl<c; den spanske Fod er

0,90057 af den danske.
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lion publiquc, og ingen Forfatter liar siden givet liani Med-

hold; llii baade indre og ydre Kriterier vidne paa det Bestemteste

imod ham. Et Fascimile af den mindre Indskrift, Æs Salpensanum,

er senere (1858) udgivet af den ovenfor nævnte Dr. Berlanga, livoraf

vort Selskab i sin Tid modtog et Par Exemplarer. Skriften giver

ikke fjerneste Grund til Mistanke^); men selv om dette Vidnes-

byrd ikke forelaae, maatte det erklæres for en Umulighed, at

nogen Lærd skulde være i Besiddelse af en saadan Indsigt i de

gamle Forholde, at han kunde give et saa klart og fuldstændigt

Billede af dem, uden at støde an i det Allermindste — thi alle

Laboulayes Indvendinger vidne kun om hans egen Mangel paa

Kundskab — og paa en saa overraskende og simpel Maade løse

hidtil uforstaaede Gaader. — Senere ere Indskrifterne endnu

udgivne af Henzen i 3die Bind af Orellis Inscript. Latin. p. 524,

og af Zell i Supplementerne til hans Delectus Inscriptionum

Romanarum.

Begge Broncetavlerne henhøre til samme Tid, Begyndelsen

af Domitians Regjering, og formodentlig til samme Aar. Det

er Brudstykker af Byretter for to latinske Stæder ; af den ene,

Loven fra Salpensa, have vi Gap. 21— 29; af den anden. Loven

fra Malaca, Cap. 51—69. Skjøndt saaledes den ene for os kan

tjene som et Slags Supplement til den anden
,

gaaer det dog

ikke an, med Mommsen, at tænke sig, at Tavlen fra Salpensa

skulde være bragt til iMalaga for at udfylde en Defect i denne

Bys Lov. Salpensa laae omtrent 4 Mile 0. for Sevilla-). Skjøndt

de altsaa begge laae i Provindsen Bætica , laae de dog langt

fra hinanden, og hele^ Sierra Nevadas mægtige Bjergkjæde skilte

dem ad. Det skyldes sikkert kun et Tilfælde, at disse to Bronce-

plader i en Tid, da de ikke havde anden Værd end Metallets,

*) Jeg kan ikke tilbageholde den Bemærkning, at Indfatningen er anderledes

end vi ere vante til, og at vi ingen Somhuller finde deri. Den spanske

Lithograf har vistnok her tilladt sig Friheder for at faae hele Billedet

ind i en passende Ramme.
=>) S. Mommsen S. 389.
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kom i samme Eiers Hænder, og af ham bleve nedgravede i

Jorden.

Malaca var oprindelig en phønicisk, Salpensa en keltisk By^).

Provindsen Bætica, hvori de laae , var en af dem, som August

havde ladet Senatet beholde. Den bestyredes altsaa af en Pro-

consul, men Beboernes Kaar vare meget ulige, idet ikke faa

Stæder vare blevne særlig begunstigede og i lidens Løb havde

opnaaet fordeelagtigere Kaar end der egentlig tilkom Provinds-

beboerne. Plinius anfører, formodentlig efter Agrippas Com-

mentarii, at der i hele Provindsen Bætica fandtes 175 Stæder,

af hvilke de 120 vare ligefrem skatskyldige, stipendiaria, 9 vare

romerske Colonier, 8 Municipia, 29 latinske Stæder, 6 frie, og

3 vare foederata, eller havde en særlig Tractat-). Under de

følgende Keisere, navnlig under Claudius, steg uden Tvivl Be-

villingernes Antal. I de andre spanske Provindser, Tarraco-

nensis og Lusitania var Forholdet lignende-''). Intet Under der-

for, at Vespasian tilsidst troede at maatte gjøre Ende paa dette

Virvar, ved at give hele Spanien Latiner-Ret*). Det er i Mod-

sætning til denne Bestemmelse, at Plinius kalder de Stæder, der

tidligere vare latinske »Latio antiquitus donata«. Fra Vespasian

af er denne Retstilstand udvidet til alle Spaniere , naturligviis

') Strabo 111, 4, 2. Plin. Hist. Nat. III, g 14.

') Plin. H. N. III, g 7.

=) Plin. II. N. III, g 18; IV, g 117.

*) Plin. H. N. III, g oO: nUniversæ Hispaniæ Vespasianus Imperator Au-

gustus lactatum procellis reipublicæ Latii ius tribuit". Saaledes Hdskrnc

og Mommsen forklarer det S. 400: "die in Folge der Staatsumwalzungen

nach Spanien versclilagene Latinitåt" , lige besynderligt i Tanke og Ud-

tryk; iactatmn kan ikke staae i Betydningen, vidgatum. Udgiverne 'have

heller ikke kunnet forstaae det, men have fra gammel Tid af rettet det

det til iactatus. Dette er imidlertid lige saa meningsløst, thi Ingen vil

vel antage den Forklaring , som opstilles af A. W. Zumpt i Studia Ro-

mana p. 313: »coactus bellis civilibus, quæ antecesserant". Vil man

have en forstaaelig Læsemaade, maa man skrive iactatce. Det er Spa-

nien, der har lidt under Statens Storme, hvis indviklede Forhold ordnes,

og hvis Nød afhjælpes ved denne Vespasians Foranstaltning.



med Undtagelse af de romerske Borgere, der ogsaa l'andtcs i

alle latinske Stæder som en særlig privilegeret Klasse,

De tvende fundne Broncepluder indeholde nu aabenbart

Stykker af de nye Byretter, hvorved disse to Slæders nye For-

fatning som latinske Communer fastsættes. De kalde sig selv

leges; men det er ikke romerske Love, vedtagne af det souve-

ræne Folk i Rom, ikke leges latæ, men leges datce^) , det vil

sige Grundlove eller Forfalningsbestemmelser for fremmede Com-

muner, udstedte af en, af det souveræne Rom dertil bemyndiget

Commission eller enkelt Mand, i nærværende Tilfælde formodentlig

af Provindsens Proconsul. Slæderne kaldes mumcipmm Flavium

ISalpensanum og munici'pm'ni Flavium Malacitanam^ som sæd-

vanlig af Taknemmelighed imod den Keiser, hvem de skyldte

deres nye Stilling, en Keiser af Flaviernes Familie. Som la-

tinske betegnes Stæderne i disse Forfatningslove heelt igjennem.

Mommsen saae det strax og angav det allerede i sin Afhandlings

Titel. Der vilde derfor ikke være nogen Anledning til at ud-

vikle dette udførligere , hvis ikke A. W. Zumpt i sine Sludia

Romana (1859) p. 267 ff havde prøvet paa at bevise , at det

var romerske Borgerstæder. Men der behøves ikke mange Ord

for at gjendrive ham. I de første bevarede Kapitler af Loven

fra Salpensa finde vi den bekjendte Bestemmelse for de latinske

Stæder, at Beboerne ved at beklæde Embeder i dem opnaae

romersk Borgerret-). I samme Lov, Kap. 28, de servis apud

1) L. Salpens. Col. I, v. 43: »post h. I. datam«. Smig. Tab. Heracl. v. 159

:

Quei lege pi. ve se. permissus est fuit, utei leges in municipio fundano

municipibusve ejus municipi dåret. — Cic. Verr. 11, 37, 90. Liv. IX,

20, .5.

2) Meningen er truffet rigtig af Mommsen i hans Supplement: [Qui Ilvir

cedilis qucestor ex h. 1. factus erit, cives llomani sunto, cum magistraiu]

»abierint, cum jyarentihus conjugibiisque ae liberis etc." Ordene post

annum, som han tilsatte foran magistratu, ere med Grund angrebne af

Zumpt p. 354; men de behoves heller ikke. Det er os noget Nyt, at

Mandins Borgerret ikke blot udstrækkes til hans Kone og Børn, men

ogsaa til Forældrene; men det næste Kap. (22), der foreskriver, at de,

der saaledes opnaae romersk Borgerret, skulle vedblive at være in patrs.
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II viriwi inannmittendis , betegnes Beboerne udtrykkelig som

Latinere: Si qxii municeps municipi FL S., gut Latinus erit.

Den sidste Tilsætning var nødvendig , fordi der her, som i alle

latinske Stæder, allerede af den nys berørte Grund, fandtes ad-

skillige romerske Borgere, paa hvem disse Bestemmelser ingen

Anvendelse fandt. Vilde en romersk Borger frigive en Slave,

maatte han, hvis han vilde skaffe ham romersk Borgerret, hen-

vende sig til den romerske Øvrighed; var han fornøiet med

Latinerretten, behøvedes der kun en simpel Erklæring af Her-

ren, ingen Henvendelse til Øvrigheden. Zumpt antager, at

Hovedmassen af Beboerne vare romerske Borgere, men at der

foruden disse fandtes en Deel Latinere, der stode i et under-

ordnet Forhold til hine, som Periøker eller attrihuti. Han

mener, at dette Kap. ikke skulde gjælde de egentlige Borgere,

men disse Underordnede. Men naar hine, som han antager,

kaldtes Municipes, fordi de vare romerske Borgere, kunde dette

Navn naturligviis ikke udvides til disse, som ikke vare det. Den

hele konstige Hypothese falder sammen, saasnart man rører ved

den. I hvor mange af Lovenes Bestemmelser forudsættes det

ikke, at Beboerne ikke ere romerske Borgere? Der foreskrives,

at det Samme skal gjælde om dem, som om de vare Gives Ro-

mani, s. L. Salpens, vs. ult. : tam justus tutor esto, quam si is

c. R. (d. e. civis Romanus) et adgnatus proxiimus c. R. tutor

esset. L, Malac. Gap. 34 extr. : quive in eanim qua causa erit,

propter quam, si c. R. esset, in nnmero decurionum conscripto-

rumve eum esse non liceret. Det forudsættes selv, at de Præ-

fecter, som Duumvirerne , naar de have Forfald , indsætte til at

potestate, viser os Betydningen af denne Bestemmelse; man vilde sikkre

de nye Borgere Retten til at arve deres Forældre uden Testament. Der-

imod indsees det ikke, hvad Forældrene have at gjøre i det af Zumpt

foreslaaede Supplement: [Incolarum
,
qui Latini erunt, comitiis ratio ha-

beri poterit, si in municiinum Fl. /S.] abierint cum parentibus etc. Heri

er desuden abierint galt; det skulde være migravertnt. Underligt var det

ogsaa, om Incolæ, der kun have en begrændset Stemmeret (I. Mal. Cap.

53, s. ndfr.) skulde have fuld Valgbarhed.
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udføre deres Forretninger, ikke ere romerske Dorgere. Der

foreskrives nemlig i L. Salp. Cap. 26 (Col. 1, v. 37), at disse

Præfecter i Eet og- Alt skulle have samme Ilet som Duumvirerne,

præfkrguam de præfecto relinquendo ef de c. R. (d. e. civitate

Romana) consequenda. Sagen er altsaa ganske sikker. Hvad

der bevægede Zumpt til at nægte det, var Benævnelsen Muni-

ciptum, som tillægges disse Stæder. Dette Ord, paastod han,

kunde kun bruges om romerske Borgerstæder. Vi maae ind-

rømme, at vi ikke tidligere have kunnet paavise noget Sled,

hvor det var brugt anderledes, men i sig selv er der intet Uri-

meligt i at, ligesom en fremmed Stad, der faaer romersk Borger-

ret, kaldes Municipium civium Romanoram
^

saaledes ogsaa en

fremmed Stad, der faaer latinsk Ret, kaldes Municipium Latinorum.

I denne Tid var jo Latinerretten intet Antet end en ufuldstændig

Borgerret. Det positive Beviis for at denne Sprogbrug virkelig

har fundet Sted, levere nærværende to Lovtavler.

Men der staaer endnu en Vanskelighed tilbage. Disse Love

ere givne under Domitiån, der flere Gange omtales som den

regjerende Keiser, saasom L. Salpens. Cap. 22—24, og i den

oftere gjentagne Embedsed, per Jovem et divum Augustum et d.

Claudium et d. Vespasianum Augustum et d. Titum Augustttm

et genium- Imp. Cæsan's Domitiani Augusti deosque Renates.

Vi kunne nærmere bestemme dem som givne i Begyndelsen af

hans Regjering, thi han bærer endnu ikke Titelen Germanicus,

som han antog i Begyndelsen af Aar 84. Vi have imidlertid,

som ovfr. anført, Plinius' bestemte Ord for at det var Vespasian,

der gav hele Spanien Latinerret, og dette Vidnesbyrd kan saa

meget mindre kaldes i Tvivl, som Plinius døde inden Domitians

Regjering, og altsaa ikke kunde omtale en Foranstaltning, der

først hidrørte fra ham. Hvorledes er det nu muligt, at disse

Byretter, der ordne Malacas og Salpensas Forfatning som la-

tinske Stæder, først ere udstedte adskiUige Aar (mindst 3—4,

men maaskee 10—12 Aar) efter hiin keiserlige Bevilling? Be-

rettiger dette ikke Zumpt til at antage , at her er Tale om to



forskjellige Ting, saa at Vespasian har givet Spanien Latinerret, men

Domitian har givet disse lo Stæder romersk Borgerret? Dette kunde

vistnok være sandsynligt, hvis det ikke, som ovfr. viist, var aldeles

sikkert, at Stæderne vare latinske, og ikke romerske. Sagen ^naa

altsaa hænge anderledes sammen. Naar vi see bort fra den i Roms

ældre Historie omtalte Givitas sine suffragio, der ikke saa meget

er en Meddelelse af romersk Borgerret, som en Berøvelse af al

anden, finde vi det, naar Talen er om Udvidelse af Borgerretten,

ofte omtalt, at Romerne ikke paatvinge Nogen deres Borgerret,

men kun tilbyde den. Mutare civitatem, siger Cicero (p. Balbo

IJ, 27) nemo invitus potest. Er det ikke en enkelt Person, men

en heel Stat, som Talen er om, maa denne Stats lovgivende Myndig-

hed erklære, at den modtager Borgerretten^). Hvad der her er sagt

om den romerske Borgerret, maatte egentlig ogsaa gjælde om

Lalinerretten. Naar imidlertid en heel Provinds paa eengang

faaer Latinitet, saaledes som Gallia Cisalpiua fik Aar 89 ved

Pompejus Strabo, og Spanien ved Vespasian, kan der ikke være

Tale om at spørge om Beboernes Samtykke. Det er ikke blot

overflødigt at spørge dem, om de ville modtage en saa aaben-

bar Forbedring i deres Stilling; men de have, som rene Under-

saatter eller stipendiaru , heller ingen Ret at gjøre gjældende.

Anderledes forholder det sig derimod med de frie Stæder [civi-

tates liheræ et foederatæ)^ som findes i Provindsen. Dem gjør

man kun et Tilbud, og det beroer paa dem selv, om de ville

antage det. Der kan ikke være synderlig Tvivl om at de ville

gjøre det, thi Latiniteten er jo egentlig det bedste Foedus af

alle-); men det kunde dog være, at de betænkte sig paa at

opgive deres ældgamle Selvstændighed, selv om det kun var en

Selvstændighed af Navn, saaledes som vi læse, at der i Heraclea

og i Neapel var stor Strid iblandt Beboerne, om de vilde niod-

') Fundus Jit; S. min Afhdl. om Italienernes Deelagtiggjorelse i den romer-

ske Borgerret ved Bellum sociale, i Vidsk. Selsk. Afhdir. .Jte Række,

1ste Bind, S. 394.

2) S. Mommsen S. 400, Anm. 22.



lage den romerske Borgerret, som den luliske Lov tilbød dem,

eller ikke'). M.ilaca var en Civitas foederata, Salpensa for-

modentlig ogsaa-). Naar vi altsaa see, at der ligge flere Aar

imellem Vespasians Forordning om at hele Spanien skulde være

latinsk, og Udstedelsen af de latinske Byretler for disse Stæder,

forekommer delte mig sandsynligt at forklares deraf, at Stæderne

have betænkt sig nogen Tid paa, om de vilde modtage det kei-

serlige Tilbud eller ikke.

2.

De mindre Stæders Forfatning har altid været et Afbillede

af Hovedstadens. 1 de romerske Municipier fmde vi de samme

Embedsmænd som i Rom; Duumvirerne svare til de romerske

Consuler; Ædilerne ogQuæstorerne ere de samme. Den luliske Lov

(Tabula Heracleensis) giver de samme Bestemmelser for Decu-

rionatet i Kjøbstæderne, som for Senatet i Rom, og for Census

i Kjøbstæderne som i Rom o. s. v. Vi kunne i denne Hen-

seende lade det være nok at henvise til Marquardts Fremstilling

i Beckers Handbuch der romischen Alterthiimer III, 1, S. 347 ff.

De latinske Stæders Forfatning har været dannet ganske efter

de romerskes. Det er ikke i de gamle latinske Stæder, at vi

skulle søge Kilden dertil, men i Rom. Den Latinitet, som exi-

sterede efter Bellum sociale , er jo ikke Andet end et ufuld-

stændigt Borgerskab. De Bestemmelser, vi læse i Lovene fra

Salpensa og Malaca om Embedsmændenes Intercessionsret, om

Frigivelser, om Indsættelse af Formynder, om Nedriveise af

Bygninger, om Cautioner o. m. A., ere de samme, der gjaldt for

romerske Borgere. Ligesom vi derfor benytte vor Kundskab om

Forholdene i Rom til at forklare Kjøbsladlovene, kunne vi omvendt,

') Cic. p. Balbo 8, 21.

*) Plin. III, g 8: Malaca, cum fluvio , foederatorum. Om Salpensa have \i

intet Vidnesbyrd; men efter ovenstaaende Udvikling maa jeg anlage, al

den har staaet i et lignende Forhold. Mommsen antager den uden Grund

for stipendiær.

4
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hvor disse give et fuldstændigere Billede , ikke have nogen Be-

tænkelighed ved at laane derfra til at udfylde IJulIerne hist.

Dette synes navnlig med Held at kunne gjøres ved Frem-

stillingen af Folkemødernes, især Valgmødernes reglementariske

Former. De 10 første Kapitler af Loven fra Malaca (Cap. 51—60)

handle om Valg af Embedsmænd, og give omstændelige Begler

for, hvorledes dermed skal forholdes. Begyndelsen af Afsnittet

mangler desværre. Hvad der staaer, er omtrent Følgende.

Der skulde hvert Aar vælges to Duimiviri iuri dicundo, to

Ædiles og to Quæstores.

De, der attraae noget af disse Embeder, skulle inden en

bestemt Dag melde sig hos Valgbestyreren, der, saafremt der

Intet er til Hinder for at de kunne komme i Betragtning ved

Valget, bekjendtgjør deres Navn ved et offentligt Opslag. Valg-

bar^) var enhver fribaaren og ægtefødt Borger i Staden, som be-

sad en vis Formue, var 25 Aar gammel, og ikke havde lidt

noget Skaar i sin borgelige Ære. Den , der eengang havde

været Duumvir, maatte ikke beklæde dette Embede igjen før

efter 5 Aars Forløb. Ved de lavere Embeder, Ædiliteten og

Quæsturet, fandtes ingea tilsvarende Bestemmelser; der var for-

modentlig ingen Udsigt til at Nogen skulde ønske dem , uden

som Gjennemgang til Duumviratet. Skulde der imidlertid ikke

melde sig det tilstrækkelige Antal Candidater — og dette var

i den senere Tid ikke ualmindeligt i Kjøbstæderne — maa Valg-

bestyreren sørge for at skaffe dem til Veie. Dette skeer ved

at han selv opstiller eller » nævner« (nonmiat) saa mange dertil

qvaliticerede Mænd, som der er Pladser at besætte. Ingen kan

undslaae sig for et saadant tvungent Candidatur; men Enhver

af de saaledes Nævnte har Lov til at nævne en Anden, der har

de samme Qvalificationer, og denne atter en Tredie, saa at der

fremkommer det tredobbelte Antal Candidater, iblandt hvilke

Folkeforsamlingen dernæst gjør sil Valg. — Hvis det Embede,

*) S. Lovens Cap.
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hvortil Kn iiicltlor sig som Ansøger, eller præsenteres, er l'or-

bnndet med noget Slags Oppoborsel eller Forvaltning af ofTent-

lige Penge — dette er Tilfældet med F)uiimviratet og Qvæsturen,

men ikke med Ædiliteten — maa Candidaten, inden Valg-

handlingen foregaaer, stille fornøden Sikkerhed^).

Bestyrelsen af Valget tilkommer Stadens høieste Øvrighed,

Duumvirerne, Hvem af disse to der skal udføre det, bestemmes

efter Alderen; men, har den Ældre Forfald, bliver den Yngre

Valgbestyrer.

Først vælges de høieste Embedsmænd, Duumvirerne; der-

næst, saa snart som muligt-), Ædilerne og Qvæstorerne.

Afstemningen skeer skriftlig og efter Curler. Det Capitel

af Loven, hvor der var Tale om Borgernes Inddeling i disse

Afdelinger, er tabt. Vi kjende derfor ikke Curlernes Antal; ja

vi vide ei engang bestemt, hvilket Princip der har ligget til

Grund for Inddelingen. Benævnelsen Curia kjende vi ikke

blot fra Rom, hvor den gamle Curie- Inddeling, som be-

kjendt, i Tidens Løb tabte sig, men ogsaa fra forskjellige, især

latinske Stæder, hvor Indskrifterne vise os Curler langt ned

i Keiserliden '^). Niebuhrs Forestilling om at de oldromerske

Curier skulde have været inddeelte i Gentes, og at det altsaa

lildeels skulde have været et Slægtskabs-Baand, der forenede

dem, er en ubeviist og ubeviislig Hypothese. De Curier, vi

finde i den romerske Keisertid, maae væsentlig være Inddelinger

efter Bolig og Opholdssted, ligesom de romerske Tribus ; thi

Udviklingen forgaaer eensartet allevegne, og vi maatte gaae

*) S. Lovens Cap. 60.

*) S. Lovens Cap. 54.

') Saaledes i Lanuvium, Orelli Inscr. Lat. 3740; i Elppo i Africa, s.

Explor. scientifiqiie pi. 190 n. 13: "singulæ curiæ singulas statuas

de SUG posucruiit" ; i Tiirzo , Orelli n. 3727; i Cilla, s. MafTei Mus.

Veronense p. 4G2, 3; i Aghla. smstds. 458, 7. Citaterne skyldes

Monimsen S. 410; smign. Renier i liullolin d. Socielés savantes, Juillet

1855.
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mange Aarhimilreder tilbage, inden vi fandt Slægtskabsforhold

lagte til Grund for Boi'ger-Inddeling.

Borgerne i Malaca vare, som vi have seet, Latinere. De,

der havde beklædt Embeder i Staden, havde som Følge deraf

erholdt romersk Borgerret, men dette særlige Privilegium be-

røvede dem ikke deres Borgerret i Byen; de vedbleve al stemme

i deres Curler, som om de kun vare Latinere. Men der havde

desforuden i denne blomstrende Ilandelsstad nedsat sig ikke faa

Udlændinge. Saadanne Fremmede (Incolce)
,

kunde efter den

strenge Ret ikke fordre at udøve nogen Indflydelse paa Com-

munernes offentlige Anliggender, skjøndt de maatte bære deres

Deel af de borgerlige Byrder^). Men i Malaca i det Mindste

viste man den Humanitet, ogsaa at indrømme dem en, rigtignok

indskrænket, hidflydelse paa Embedernes Besættelse. Man til-

lod dem, forsaavidt som de vare Romere eller Latinere, at

stemme med i een bestemt Curie, som hver Gang fastsattes

ved Lodtrækning. Med denne Lodtrækning kan Valghandlingen

siges at begynde.

Afstemningen foregaaer samtidig i alle Curier. Naar det

almindelige Opraab skeer , træder hver Curie ind i sin Ind-

hegning {consæptum). Man skriver de Personers Navne, man

vil vælge, paa Tavlen, og nedlægge dem i Stemmekurvene (cistce).

Ved hver Curies Stemmekurv opstiller Øvrigheden 3 Mænd, som

ikke høre til den samme Curie, for at paasee, at Stemmetavlernes

Aflevering gaaer tilbørlig for sig, og for siden at optælle

Stemmerne, inden de tiltræde dette Hverv, maae de aflægge

Ed paa at de ville udføre det ærligt og redeligt. Foruden disse

offentlige Tilsynsmænd [Custodes] har enhver Candidat ogsaa

Lov til at opstille een Vogter ved hver Stemmekurv for at paa-

see, at han ikke bliver forurettet. Disse Custodes, der saaledes

rives bort fra deres egen Curie, miste dog ikke derved deres

') s. Fronliii, de controvers. agror. p. 62 Lachmann.
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Sloiiimcrct. De slemme i den Curie, ved livis Slemmekurv de

gjøre Tjeneste.

Til at blive valiit i Curien kræves ikke absolut, men kun

relativ Majoritet. Den, der har fleest Stemmer, erklæres for forst

valgt; den, der har næstfleest, kommer efter ham, o. s. v. Er

Stemme-Antallet lige, indtræde nestemmelserne fra Augusts Ægte-

skabslove, lex lulia og Papia Poppæa , saaledes at den Gifte

eller den , der har faaet Bevilling paa al betragtes som saadan,

forelrækkes for den Ugifte, den, der har Børn, foretrækkes for

den, der ingen har, den, der har flere, for den, der har færre.

De Børn, man har mistet, regnes lige med de levende, hvis de

ere døde som voxne, d. e. Drenge over 14, Piger over 12 Aar.

Af yngre Børn regnes to døde lig med een levende, med mindre

de ere døde inden Navnedagen (d. e. den 9de Dag) , thi da

regnes de slet ikke. Er der efter Ægteskabslovene ingen For-

skjel imellem Candidaterne, gjør Lodtrækning Udslaget.

Efter at Udfaldet af Afstemningen i hver Curie er bekjendl-

gjort for Curien , indberette de beskikkede Tilsynsmænd det til

Valgbeslyreren, og indsende de afgivne Stemmetavler. Curlernes

Stemmer skulle nu lægges sammen, for at det endelige Re-

sultat kan komme ud; men den Fremgangsmaade, her anvendes,

er eiendommelig. Alle Curlernes Navne kommes i en Krukke,

og, efterhaanden som de udtrækkes heraf, oplæses deres Stem-

mer, ingen betragtes som valgt, uden at han har opnaaet over

Halvdelen af Stemmerne; men han gjælder for valgt, saasnart

dette Hesultat er naaet. Det kommer ikke au paa, hvem der

overhovedet har fleest Slemmer, men hvem der først viser sig

at have den forlangte Majoritet. Udtrækningen af Curlernes

Navne er altsaa ingenlunde en blot Formalitet. Det kan hænde,

at den, der har færre Stemmer, paa Grund af Curlernes Orden,

forelrækkes for den, der har flere. Lad os tænke os, at Cu-

rlernes Antal er 30, at der skal vælges Duumvirer, og 4 Can-

didater have meldt sig, A, B, C og D. Hvis nu af de 22 første

Curler 10 have stemt paa A og B, 6 paa A og C, 6 paa B og
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C , ere A og B valgte, liver med 16 Stemmer; C har kun 12.

Uvis nu de 8 sidste Curier stemme paa C og D, faaer C 20

Stemmer, eller flere end baade A og B, men det hjælper ham

intet paa Grund af Curlernes Orden. — 1 Tilfælde af lige

Stemmetal forholder man sig her ligesom ved Afstemningen i

Curlerne.

>iaar en Candidat saaledes har opnaaet det fornødne Stemme-

antal, opfordrer Valgbestyreren ham til at aflægge Ed paa, at han

under sit Embedes Førelse vil holde sig Loven efterrettelig , og

naar denne Ed er aflagt^), erklærer han ham hoitidelig for valgt.

Ville vi nu overføre disse Bestemmelser fra Malaca til Rom,

maae vi, som ovenfor bemærket, betragte Curlerne som svarende

til Tribus. Det er altsaa nærmest Comitia tributa , hvorpaa de

kunne tuide Anvendelse ; Comitia centuriala, hvor Consulerne og

Prætorerne valgtes, vedkomme os ikke umiddelbart.

Ogsaa i Rom finde vi, at Valgbestyreren (Consulen eller

Tribunen) modtager Candidaternes Anmeldelser, og, hvis de ikke

besidde de fornødne Qvalificationer, nægter dem at komme i Be-

tragtning. Mangel paa det tilstrækkelige Antal Candidater fandtes

i Repubhkens Tid aldrig. Under August derimod Qnde vi det

undertiden ved Ædilileten og Tribunatet. Ædil-Embedet vilde

Mange ikke paalage sig paa Grund af de store Udgifter, Legene

lordrede. Dette omtales første Gang Aar 2S; da bleve Em-

bederne ubesatte, og Forretningerne fordeeltes imellem Præ-

torerne-). Naar det senere hændtes — og det var ikke sjeldent, —
lod man dem, der havde været Qvæstorer og Almuetribuner

trække Lod om, hvem der skulde være forpligtet til at varetage

Embedet-''). Almuetribunatet var, især efter at August havde faaet

Potestas tribunicia, nedsunket lil et tomt Skin, og gav hverken

Indflvdelse eller Anseelse nok lil at lokke Candidater. Ogsaa

') Edsformelen læses i Cap. o9.

2) Dio Cass. 53, 2, 2. ^) Dio 55, 24, 9.
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licf i;rol) man Aar 13 f. C.lir. lil del Middel ul lade Oiiirslorii,

dor ikke liavdt; lykll iO Aar, trække Lod derom ^). Men alle-

rede del næsle Aar, da den samme Mangel paa (kandidater viste

sig, anordnede Angnst en anden Fremgangsmaado, der havde en

vis liiglied med den, vi have seet i Loven fra Malaca. Eniiver

af Embedsmændene sknlde forcslaae een Mand af Ridderstanden

med Senator-Census, og iblandt disse Candidater skulde Folket

vælge; den Valgte fik Tilladelse til efter Embedsaarets Udlob at

træde tilbage i liidderstanden, hvis han ikke vilde vaire Sena-

tor-). Denne tvungne Candidatur omtales imidlertid ikke ottere;

det synes som om Udvidelsen af Valgbarheden til Ridderstanden •"')

har været tilstrækkelig lil at skaffe det fornødne Antal Candi-

dater.

Inden den skriftlige Afstemning, som ogsaa i Rom fra Aar 139

f. Chr. af vargjældende ved Embedsvalg, tog sin Begyndelse, fandt

vi i Malaca, at man foretog en Lodtrækning for at bestemme, i

hvilken Curie de bosatte Udlændinge skulde stemme (Cap. 53:

In qua curia incolæ suffvagia ferant). Skete noget Lignende

paa de romerske Folkemøder? Det synes virkelig saa. Mommsen

har i denne Anledning gjort opmærksom paa el bekjendt Sted

hos Livius (XXV, 3, 16), hvor Beskrivelsen af Forhandlingerne

paa det Folkemøde, der skulde fælde Dom over Postumius Pyr-

gensis' Assurancesvig, indledes med disse Ord: Tribuni popu-

lum summoverunt, sitellaque lata est, ut sortirenlar , uhi Latini

suffragium ferrent. Dette Sted blev tidligere af de besindigste

Forskere erklæret for corrupt. Man kunde ikke fatte , at Lati-

nerne havde havt Stemmeret i Rom. Nogel Lignende syntes

rigtignok at staae et Sted hos Appian ^) , der fortæller om

') Dio, 54, 26, 7. 2^ Dio 54, 30, 2.

3) Sueton. August. 40. Dio 56, 27, 1 og CO, 11, S.

^) Civ. I, 23: Kat rov? Aarlvov? snl ndvTU ixcikii, jci ^Pui/ucdo)!/ , m? ovx

ivngéndii avyyiuici Trjg jSovlrj^ dvnGjtivai, ifvrct/néut]? , tujv n ttéQtav

cv/x/Au/vjv , otg ovx i^^v iprjffoy iu Tcdg "PiojÅuiiDv ^(t{)OTOvicag fftyétu,

iéi(fov (fé^Hv dno Tovdé. — Zumpt, Studia R. p. 294, mener at linde
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C. Gracchus, at han onskede at give Latinerne alle de romerske

Borgeres Rettigheder, og de andre Socii, der ikke havde Lov

lil at stemme paa de romerske Comitier, skulde for Fremtiden

iaae denne Ret; hvoraf jo ligefrem følger, at Latinerne i hans

Tid vel havde Stemmeret, men forøvrigt manglede Romernes

Rettigheder. Men der findes saa mange Feiltagelser hos Appian,

saa at man ikke havde vovet at bygge paa delte Sted. Lov-

tavlen fra Malaca løser os Gaaden. Det var ikke alle Latinere,

der havde Stemmeret i Rom, men kun« de der bosatte Latinere,

og denne Stemmeret var indskrænket til en enkelt Tribus, som

hver Gang udtoges ved Lodtrækning. Vi maae ikke undre os

over denne Romernes Liberalitet imod deres gamle Forbundne;

man gik jo endnu videre, idet man tillod enhver Latiner, der

bosatte sig i Rom , at lade sig indskrive i de romerske Bor-

geres Tal, forudsat at han efterlod sig en Søn hjemme, der

kunde vedligeholde Slægten i hans Fødeby og opfylde den ham

der paalivilende Værnepligt^). — Det er altsaa denne Lod-

trækning, om den Tribus, hvori de i Rom bosatte Latinere skulle

stemme, der gaaer forud for Afstemningen, og oftere omtales

som den første Aet af Dramaet; thi den fandtes ikke blot ved

Valgmøder, men ved alle Comitia Iributa. Saaledes i Rhetor.

ad Berennium I, 12, 21, om Appulejus Saturninus" tornlov:

Saturnmus ferre coepit\ collegæ intercedere ; ille nihilorninus

sitellarn detutit. Cic. J\at. Deor. 1, 38, 106: Ti. Gracchum ...

de M. Octavio deferentem sitellarn. Ascon. in Cic. Cornelianam

p. 70 Orelli: Xurnerat, cum lex feratur^ quot loca intercessionis

santj .... dum sitella defertur, dum æquantur sortes, dum sor-

titio Jit etc. Og de paa næste Side auforle Ord af Cicero:

Xeque enim majus est legere codiceni, cum intercedatur
,
quam

det Saniiue antydet hos Plutarch i C. Gracchus S, 9 og 12; jea trocr

ikke, denne Frf. har havt nogen Ahnelse derom. Det andet Sted, Zumpt

anforer, Dionys. Hall. VIII, 72, kunne \i heller ikke gjore nogen Brug af.

') Liv. XLI, 8.
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sitellaia ipsam cuni intercessore^) deferre, nec gravius incipere

ferre, quam perferre etc.

Ligesom del i L. Malac. Cap. 55 hedder: Qui comitia ex

h. 1. habebit, is municipes curiatim ad sujfrayimn ferendum vo-

cato ita, ut tin o vocatu omnes curi'as in suffruijimn vocet, eæque

singidcB in singulis consæptis suffragium per tabellam ferant^

saaledes foregik ogsaa i Horn AfsteraniDgen samtidig i alle Tri-

bus-). Valgbeslyreren opfordrer Folkel til at gaae fra hinanden

og fordele sig {discedere}^), og kalder dem ind {intro vocat) hver

i sin Afdeling. Fra Augusts Tid af foregik Afstemningen, som

bekjendt, i de pragtfulde, af Cæsar begyndte og af Agrippa

fuldendte, Sæpta lulia paa Marsmarken. Fer den Tid maatte man

vel nøies med extemporerede Indhegninger.

Ere Alle komne ind, hver i den Afdeling, hvortil han horer,

begynder Afstemningen. De beskrevne Tavler nedlægges i Stemme-

kurvene, ved hvilken de fornødne Custodes ere opstillede. De

Lærde have tidligere kun talt om private Custodes, som hver

enkelt Candidat havde Lov til at stille; saadanne fandt man om-

talte baade hos Cicero og hos V'arro"*); paa offentlige Vogtere

tænkte man slet ikke. Loven fra .Malaca omtaler ogsaa de pri-

vate Vogtere, og indeholder med Hensyn til dem en Bestem-

melse, som formodentlig ligesaa gjaldt i Rom, at ingen Candidat

') D. e. intercedente collega. I Hdskr. oi: alle L'dg. staaer cum ipso mter-

cessore, hvilket ingen Mening giver; ipso er ved en Feiltagelse gjentaget

fra det foregaaende ipsam.

') S. Marquardt i Beckers Handbuch d. rom. A. II, 3, 132 If, hos hvem

dog Fremstillingen er blevet noget uklar, fordi han S. 131 har forvexlet

principium med prærogatica. Ved Comitia tributa kan der ikke være

Tale om at een Tribus skulde stemme førend de andre. Det er et af

de vigtigste Resultater, Loven fra Malaca har givet, at vi bestemt vide,

hvad principium betyder ved Comitierne, s. ndfr.

^) S. Cic. Leg. III, 4 extr.: Discedite; tabellam iubebo dan. Ascon in Cornel.

p. 70: lubet enim is, qui fert legem, discedere; quad verbum non gigni-

Jicat, quod in communi consuetudine erat, de eo loco, ubi lex fertur, sed

in suam quisque tribun descendat, in qua est suffragiuvi laturus. Jeg

har skrevet begge Stederne, som jeg antager, de maae skrives.

*) S. Marquardt i Beckers Handb. II, 3, S. 103, Anm. i 0-5.
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inaalle slille mere end een Vogter ved luer Kurv. .Men des-

uden foreskriver Loven, al der ved hver Slemmekurv skulle

opstilles tre ollentlige Vogtere, som høre Ul anden Tribus end

den stemmende. Ogsaa delte maa uden Videre overføres paa

Kom, i det Høieste med den Forskjel, at Antallet af Custodes

mulig kan have været større i Hovedstaden. 1 Virkeligheden er

det ingen heel ny Kjendsgjerning, hvormed den spanske Lov-

lavle gjør os bekjendt; men den har aabnet Oinene for et

forhen lidet paaagtet Sted hos Plinius, hvor den samme Sag

omlales. I 33te Bog, hvor han laler om Ringe som Ud-

mærkelsestegn for Ridderne og Dommerne, tilføier han g 31:

Decurice quoqiie (se. mdicum) pluribus discretæ nonunibus fuere,

Tribunorum æris et Selectorum iudicum^)] præter kos etiam

Nongenti vocabantur ex omnibus selecti ad custodiendas cistas

silfyagiorum', et divisus hic quoque ordo erat superba usurpa-

tione nominum , ut alius se Nongentum, alius Selectum, alius

Tribunum appellaret. Der forfattedes allsaa en Liste paa DOO

Mænd af Middelstanden, hvoraf de fornødne Custodes lil Comi-

tierne kunde udtages. 1 Malaca skulde disse tre Custodes ogsaa

optælle Stemmerne og indberette Afstemningens Udfald til Valg-

bestyreren. 1 Rom finde vi særegne Navne for Ldoverne af disse

lo Fuuctioner, Diribitores og Rogatores-). men de høre alle tre

sammen som eet Hele og udloges paa een Gang af de Nihundrede.

Ligesom i Malaca den, der har tleest Stemmer i en Curie,

er valgt i denne [pro curia, s. Cap. 56), saaledes kræves der

i Rom ogsaa kun simpel Pluralitet for at være valgt i en Tribus

') Jeg har udeladt et loian mdicum, og num el'ter etiam, Koraiidringer, som

Sammenhængen synes atretfærdiggjore.

*) Cic. in Pison. lo, 36: Hoc certe video, ... vos rogatores, vos diribitores,

cos custodes faisse tahellarum. — Om Rogatores særlig s. Cic. Nat. D. II,

i, 11: Quos quum Ti Gracchus iterum crearet, primzis rogatoruvi, ut eos

rettdit, ibidem est repente mortuus. Smlgn. de Divinat. Il, 35, 74 f., de

Oratore II, 64, 260. — Den i Beckers Handbuch II, 3, S. 130 anførte

Formodning af Mommsen, al Curatores tribuum ved Tributcomitierne

havde gjort Tjeneste som Rogatores, vil Momnison selv uden Tvivl iklcc

længere vedkjende sig,
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\l)ro Iribu^)). Udtaldel bekjendt^jores uden Tvivl t^lrax lor ved-

kommende Tribiis. Derefter indberettes det til Valgbestyreren,

og Stemmetavlerne afleveres til ham for fornoden (lonlrols

Skyld. Sammentællingen af Tribus-Stemmerne skeer i lloni paa

samme Maade som i iMalaca. Valgbeslyreren foretager en Lod-

trækning for at bestemme , i hvilken Orden de skulle oplæses.

Denne Lodtrækning var allerede omtalt hos Varro, de Re Uu-

stica III, 17, 1: Bélatis tabulis sortitio Jit tribunm-). Den Tri-

bus, hvis Navn først kommer ud, og hvis Stemme altsaa bliver

den forste, kaldes Principium. I Overskriften over Plebisciterne

anføres altid Navnet paa denne, ligesom og paa den enkelte

Person, der havde stemt først i samme Tribus: Tribus (Sergia

eller hviiketsomhelst andet Navn) ijrincipium fuit ;
pro tribu N.

N. primus soivit^). Det er ligesom om man derved paa en

.Maade gav dem Æren og Ansvaret for den tagne Beslutning,

uagtet del her ikke var Tilfældet som i Comilia centuriata, at

Udfaldet af Afstemningen i den første Centurie, prærogativa,

blev bekjendtgjort, inden de andre begyndte at stemme. Den

Tribus, som »gjør Begyndelsen«, har stemt samtidig med alle

de andre, og dens Stemme har ikke kunnet øve den mindste

moralske Indflydelse paa dem. Dens Navn anføres kun for at

vedligeholde gammel Skik, en Skik, man ikke var utilbøielig til

at tillægge en religiøs Betydning, og hvori man stundom søgte

et Varsel^).

') s. Piso hus Gell. VI, 9: pru tribu cedilem renuntiaverunt. Liv. IX, 16:

pro tribu fieri ædilem.

2) Belatis har jeg skrevet i Stedet for latis; den forste Stavelse er faldet

bort, fordi den var lig med den sidste Stavelse i det foregaaende Ord,

tollere. S. L. Mai. Cap. 57: Qui comitia h. 1. habebit, is, relatis omniiuii

curiarum tabulis, nomina curiarum in sorteni coicito.

3) S. Lex Thoria, L. de XX Quæstoribus, L. Quinctia hos Frontiii. de

Aqu. 129.

^) Som ved Curiatcomitierne hos Liv. IX, 38, 15: Legem curiatam de impeiio

ferenti triste omen diem difjidit, quod Faucia curia fuit principium, dua-

bus insiynis cladibus, captæ urbis et Caudino: pacis
,
quod utroque anno

ejusdem curice fuerat principium.
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Ogsaa i Rom krævedes der absolut iVIajoritet iblandt Tri-

bus-Stemmerne tor at opnaae Valg. Om den, der ikke fik over

Halvdelen af Stemmerne, lied det trihus non explet^). Uvis det

tilbørlige Antal Candidater ikke opnaaede det nødvendige Antal

Stemmer, maatte Valghandlingen gjentages, saaledes som den

Treboniske Lov (Aar 448) med Hensyn til Tribunvalg bestemte,

id qiii piehem Romanam tribunos plebi royaret , is usque eo ro-

yaret, dum decem tribunos plehi facevet. (Liv. Hl, 65, 4). Loven

Ira Malaca berettiger os til at slutte, at, saasnart en Candidat

under Oplæsningen af Stemmerne viste sig at bave opnaaet over

Halvdelen, betragtedes han som valgt; havde det været ander-

ledes i Rom, var dette ikke kommet ind i Kjøbstadloven. Det

synes at være en naturlig Følge af den her beskrevne Frem-

gangsmaade, at saasnart det tilstrækkelige Antal Candidater havde

opnaaet absolut iMajoritet, maatte man standse Oplæsningen af

Tribus-Stemmerne; de, der kom bagefter, havde jo Intet mere

at belyde. Ved Antagelsen af Love og ved Domme finde vi

rigtignok at alle Tribus-Stemmerne oplæses-); men ved Valg-

handlinger har man udentvivl, ligesom paa Comitia centuriata,

standset, saasnart Majoriteten var opnaaet-'^).

Naar vi endelig i Loven fra Malaca Cap. 59 læse, at Ingen

kunde erklæres for valgt, før han havde aflagt Ed paa, at han

vilde handle i Overeensstemmelse med Lovene , kunne vi heller

ikke tvivle om, at det Samme har været Tilfældet i Rom, om

det end hidtil for en stor Deel har været overseet. Der er

en anden Embedsed, som oftere omtales, den lusiurandum

in leges, som enhver Embedsmand ved Tiltrædelsen af sin Post

skulde aflægge inden 5 Dages Forløb. Denne, som ogsaa kræ-

') s. Liv. III, 64, 8; XXXVil, 47: Fulvius consid creatur, ijuum ceteri cen-

turias non explessent. Smlgii. L. Malatil. Cap. 59. Liv. IX, 34, 25: ut

comitiis cenaoriis, nisi duo confecerint legitima suffragia, non rennntiaio

altero comitia dijferantur. Marquardt i BecJvcr.'? Ilaiullj. II, 3, S. 1 30.

2) S. Marqiiartlt i Beckers Haiidb. II, 3, S. 133, Aiun. 534.

^) S. Reiii i Paulys Beal-Encyclopadie II, S. 553,
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vedes i de spanske Stæder, og livorom de udførlige IJestemmolser

læses i L. Salpens. Cap, 2(5, er tilstrækkelig bekjendt baade fra

Forfatterne og fra Indskrifterne')- Hiin , der stod i Forbindelse

med Valghandlingen, omtales, saavidt vides, kun paa eet Sted i

den latinske Literatur, men er derfor ikke mindre sikker. Dette

Sled læses i Plinius" Panegyricus Cap. 64. Taleren udhæver

Trajans folkelige Sind og beskriver, hvorledes han lod sig vælge

til Consul under de gamle Former, saa at han ei engang be-

tragtede Valghandlingen som sluttet, før han havde aflagt Embeds-

eden, som ellers Keiseren syntes at være hævet over. Peracta,

siger han, erant sollemma comitiorum, si principem cogitares,

iamque se ornnis turha commoverat, cum tu mirantihiis cunctis

accedis ad considis sellam, adigendum te præhes in verha prin-

cipihus ignota, nisi cinn iiirare cogerent alios.

Secretairen anmeldte, at han i Anledning af hans Udnæv-

nelse til Medlem af Bedømmelsesjurien ved den internationale

Udstilling i London maatte i Begyndelsen af Mai reise til Eng-

land. Selskabets Archivar Herr Conferentsraad Madvig overtager

Forretningerne i Secretairens Fraværelse.

! Mødet var fremlagt:

Fra Observatoire physique central de Russie.

Annales. Année 18o8, Nr. 1&2. St. Petersbourg 1861.

Compte-rendu annuel. Année 1859 & 60. St. Petersbourg 1861,

Fra Académie Imperiale des sciences de St. Petersbourg.

Mémoires. Tome Hl, Nr. 10, 11 & 12. St. Petersbourg 1861.

Bulletin. Tome III, Nr, 6, 7 & 8. Tome IV, Nr. 1 & 2.

') S. Liv. XXXI, 50: Magistratum plus quinqiie dies, nisi qui jurassef in

leges, non licebat gerere. L. Salpens. 1. 1. indskrænker Terminen yder-

ligere ved at tilfoie, at Eden skulde aflægges, priusqitam decuriones con-

scriptire habeantur. Cic. p. Cluent. 33, 91. Tab. Bantina (Gottling,

XII Romische Urkunden S. 44 ff) v. 13. L. Thoria v. 42 (Cap. 18

Slutn.).
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i'/a Professor (Jhr. Lassen i Bonn.

Indische Altertliumskunde. Band IV, Heft 2. Leipzig 1861.

Fra Gesellschafl der Wissenschaften i Leipzig.

Berichte iiber die Verhandlungen; math.-physische Classe. 1860,

I, 2, 3. Leipzig 1860—61.

Berichte iiber dieVerliandliingen; philos.-historische Classe. 1860,

3, 4. 1861, L Leipzig 1861.

W. Hofmeister. Neue Beitråge zur Kentniss der Embryobildung

der Phanerogamen. 2te Abth. 1861. Leipzig 1861.

W. G. Hankel. Elekrische Uritersuchungen. V Abth. Maassbe-

stimmungen der eleklromotorische Kråfte. 1 Theil. Leipzig

1861.

J. G. Droysen. Das Stralendorffische Gutachten. Leipzig 1860.

Gabelenlz. Uber das Passivum. EiDe sprachvergleichende Ab-

handlung. Leipzig 1860.

Th. Mommsen. Die Chronik des Cassiodorus Senator. Leipzig

1861.

Otto Jahn. tJber Darstellung greichischer Dichler auf Vasen-

bildern. Leipzig 1861.

J. Overbeck. Beitråge zur Erkenntniss und Kritik der Zeusreli-

gion. Leipzig 1861.

Fra Filrstlich Jahlonowlasche Gesellschaft i Leipzig.

K. Werner. Urkundliche Geschichte der Iglauer Tuchmacher

Zunft. Leipzig 1861.

H. Wiskemann. Darstellung der in Deulschland zur Zeit der

Reformation herrschenden nationalokonomischen Ansichten.

Leipzig 1861.

Fra l^tituto Veneto.

Memorie. Vol. IX, Part. 3. 1861.

Alti. Serie III, Tome VI, Dispensa 4-6 og 9. Venizia 1860-61.
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Modet (len 25"" April.

Hr. Klalsraad Escliricht holdt ol Foredrag over Speklinggeren

(Delphinus Orca Linn.)

og et over llvaldyrenes Udbredelse i de nordlige Have.

Begge disse Foredrag skidle meddeles i et senere Nninmer.

Den physiske Klasse valgte Ur. Prof. Sf.eensfrup til sin

Formand.

I Mødet var fremlagt:

Fra Royal Ohservatory i Greenwich.

Astronomicai and Magnetical and Meteorological Observations

for tbe Year 1859. London 1861.

Fra Oeologtcal Society i London.

The Quarterly Journal. Vol. XVII, Part. 4 Nr. 68.

— — Vol. XVIII, Part. 1 Nr. 69.

Address delivered at the Anniversary Meeting. London 1861.

Fra Geographical Society i London.

Proceedings. Vol. IX, JNr. 4 & 5. Vol. V, Nr. 5. Vol. VI, Nr. 1.

Fra Kongl. Vetenshaps Academien i Stockholm.

HandMngar. Ny Foljd. Band III, Hafte 1. 1859.

Kongl. Svenska Fregatten Eugenias Resa omkring Jorden. Hefte

8, 9, 10 & 11.

Ofversigt af Kongl. Vetenskabs Akademiens Forhandlingar. 17

Årgangen 1860. Stockholm 1861.

Widergren. Om Fisk-Faunan och Fiskerierna i Norrbottens Lån.

F7'a Academie der Wissenschaften i Berlin.

Monatsberichte 1861. Berlin 1862.
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Fra physikalisrJh' Gfsp.llschaft i Berlin.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1859. XV Jahrgang.

Berlin 1861.

Fra yliysicaliscli-medicinische Gesellschaft i Wurtzburg.

Wiirtzbiirger medicinische Zeitschrift. Band II, Hefte 5 und G.

Band III, Hefte 1. Wiirtzburg 1861 & 62.

Wiirtzburger natiirwissenschaftliche Zeitschrift. Band II , Hefte

2 und 3. Wiirtzburg 1861.

Fra Oesellschaft der Wissenschaften i Oottingen.

Nachrichten 186J, Nr. 1—22.

Fra naturforschende Oesellschaft i Danzig.

Neueste Schriften. Band VI, Hefte 4. Danzig 1862.

Klinsmann. Clavis Dilleniana ad hortum Elthamesen. Danzig

1856.

Fra Soci'été de Naturalistes i Bogota.

Boletin 1861. Ark 3—13, Pag. 23— 194.
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Modet den 9''^ Mai.

Hr. Elatsraad EschncJds i Medet den 25de April holdte Fore-

drag om Spækhuggeren [Delphinns Orca L.i er foigende.

Onsdagen den 24de JuU 1H61 Kl. 1 modtog jeg et Tele-

gram fra Hr. Hofjægermester Æ'r/25^ 5e»zo;2, Stamherre til Godset

Benzon i Randers Amt. hvori han underrettede mig om, at han

paa en Seiitour mod sin Lystkutter i Kattegattet havde fundet

en omtrent 11 Alen lang Hvaldyrkrop og, ved at tage den paa

Slæbetoug, bragt den hen til den ham tilhørende Gjerrihl-Strand,

hvor han vilde lade den ligge urørt til min frie Benyttelse, saa-

fremt jeg endnu samme Dag vilde tage derover med Dampskibet

lil Grenaa. En saa venlig indbydelse, hvorved der aabnedes

Udsigt til et værdifuldt Idbytte saavel for Uuiversitetsmuseerne

som for Videnskaben, kunde jeg ikke undlade at modtage. Jeg

afgik altsaa Kl. 5 om Eftermiddagen, ledsaget af Præparateuren

ved det zootomisk - physiologiske Museum, Hr. Iversen^ og an-

kom til Grenaa næste Morgen tidh'g, hvor jeg traf Hr. Benzons

Vogn beredt til at kjøre os til Godset og* et Par Timer efter,

til Stranden.

At det her ktm var et stærkt forraadnet Legeme der ven-

tede mig, lod sig allerede indsee deraf, at det var bleven fundet

flydende; thi alle mindre Ilvaldyr synke strax efter Døden, og

deres døde Krop hæver sig først lil Overfladen, lig alle andre

Dyrs i Almindelighed , ved de sig under Forraadnelsen udvik-

lende Gasarter; men i de sidste Minuter af Henkjørslen gav

den os imødekommende Stank endog al Grund til at bef.'-ygte,

at en egentlig anatomisk Undersøgelse her vilde blive aldeles

utaalelig, om ikke umulig. Ved Ankomsten saaes imidlertid, al
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ikke blot hele Dyrets ydre Form, men endog dets Hudfarver

liavde holdt sig overmaade godt, og, hvor ubehageligt end Ar-

beidet maalle blive her i Sommervarmen, l^unde jeg dog ikke

undlade at eftersee og opmaale Kroppen saa nøiaglig som muligt

og derefter strax begynde Udarbeidelsen af Skelettet med Knog-

lerne i deres naturlige Forbindelse.

Del var en Spækhugger, Delphinus Orca L. , der laae for

mig med Bugen og en Deel af den venstre Sideflade i Veiret,

navnlig en Han af Middelstørrelse (2P.t Fod). Det for Spæk-

huggerne saa characteristisk brogede Udseende, der opstaaer

idet Ryggens sorte og Bugens klare , lysegule Farve bagtil paa

Siderne af Kroppen snoe sig ind i liinanden og danne symme-

triske Figurer, og at mellem Oiet og Brystfinnen altid findes

en stor lys Plet i det sorte Felt, havde allerede vakt min Op-

mærksomhed i flere hundrede Skridts Afstand, og Modsætningen

mellem de to Farver syntes ved Forraadnelsen snarere at

have vundet end tabt i Styrke, rimeligviis kun fordi Overhudens

yderste Lag vare gaaede tabte og de dybere , stærkere farvede

Lag derved blevne blottede.

Farveskiftet stemmede i det Hele taget overeens med det

paa den bekjeudte meget smukke Afbildning, Dr. Schlegel har

leveret efter et ved den hollandske Kyst i November 1841

strandet Exemplar*). Men der fandtes intet Spor til hiint Exem-

plars violette Længdestribe langs Rygfinnens Rod, ei heller til

dets lille lyse Plet ved begge Brysinnnernes bageste Hjørne.

Forsaavidt altsaa stemmede den endnu bedre med en anden me-

get omhyggelig udfort Afbildning , som jeg har Professor Steen-

strnps Velvillie at takke for. Den er ved Foranstaltning af Hr.

Adjunct Thomsen i Randers tagen efter et midt i Februar 1855

ved Jyllands Østkyst strandet Exemplar, der ligesom Dr. Schle-

gels, var en Hun, kun 13 Fod lang, 8 i Omkreds, Hvorvidt

*) Aliliaiullunsen an.* dem (leliielo iler Zoologie und vcrgleichenden Ana-

tomie. Cdel Hefte.
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Pletlen under Bryslfinnerne sknido liave værol tiislede paa

delte Exeniplar, lader sig ikke sige, men den violette Længde-

stribe under Kyglinnen har sikkerlig ogsaa her manglet alde-

les. Paa den Spækhugger, som Professor Nilsson i 1851 har

beskrevet*) og som jeg snart vil have nærmere at omtale, synes

ei heller at have viist sig hverken den violette Længdestribe

eller den lyse Plet ved Hryslfinnernes Rod , men derimod en

anden lys Plet i Nakken, som ellers aldrig vides at have været

iagttaget. Ved under et kort Ophold i Lund at eftersee de lo

kun i enkelte ganske uvæsentlige Punkter indbyrdes forskjellige

Afbildninger, som l\\\VaL&\.ov Lundberg har udført efter del Nils-

sonske Exemplar, fandt jeg her ogsaa den Anomalie , at den

store hvide Plet bag Oiet endnu havde en anden meget min-

dre foran sig. Hvor meget end alle Spækhuggerne i de nor-

diske Have i del Hele taget ligne hinanden i deres Farver, kan

der altsaa dog forekomme adskillige mindre Afvigelser deri,

navnlig med Hensyn til enkelte hvide Pletter paa den sorte

Grund. Hvorvidt disse maae betragtes enten som reent indi-

viduelle eller som Alders-, Kjons- eller Artsmærker, vil ikke

her endnu kunne drøftes.

Det var et betydelig større og federe Exemplar, end det,

der har ligget til Grund for den Schlegelske Afbildning. Delte

nemlig, angiver Dr. Schlegel^ var kun 16^4 Fod langt og afgav

neppe for 40 Gylden (30 Rdl.) Tran, medens det her forelig-

gende var 21 Fod 4 Tommer langt og dets Spæk, efler en se-

nere .Meddelelse fra Hr. Benzon^ udbragte 210 Polter Tran lil

en Værdi af 87 Rdl. Da det desuden var en Han, det Schle-

gelske Exemplar en Hun, kunde det ikke undre mig, at den

overordentlig kraftige Legemsbygning, der udmærker denne Hval-

dyrslægl, her Iraadte endnu stærkere frem end paa den Schle-

gelske Afbildning, idet ikke blot Hovedet var større og plumpere,

*) Forhandlingar vid de skandinaviske Natnifoiskaines 0te Mote i 1851,

pag. 50.

5*
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Kroppen mindre smægtig bagtil, men ogsaa alle Finnerne langt

kraftigere udviklede. Dette gjaldt selv for Brystfinnerne, der dog

allerede paa den Sclilegelske Tegning vise en meget characte-

ristisk Urede i Forhold til alle øvrige Tandlivalors Brystfinner;

endnu mere gjaldt det om Halefinnen, men allermeest endelig om
Rygfinnen, der i Virkeligheden ikke havde mindste Lighed med

den paa det Schlegelske Exemplar, men derimod strax mindede

om den Beskrivelse, som Biskop Gunnerus har givet af Stour-

vangens Rygfinne*). Istedetfor som paa den Schlegelske Af-

bildning at have en tilbageboiet Spidse, idet den forreste Rand

er hvælvet, den bageste huul, reiste den sig her heelt lodret i

N'eiret, navulig med sin forreste Rand, medens den bageste vel

var svagt udhulet forneden men derpaa steg næsten ganske lige

op og stødte sammen med den forreste i en lige opad pegende

stump Spidse, og istedetfor at dens Høide paa det Schlegelske

Exemplar kun havde mellem en Vs og ','9 af hele Dyrets Længde**),

udgjorde den her næsten '5 deraf. I disse Henseender afveg det

foreliggende Exemplar ikke blot fra den Schlegelske Afbildning men

ogsaa fra to andre nyere Afbildninger, begge af Hunner, nemlig

den ovennævnte af Adjunct 2y^o?»5e/i og en Contonrtegning udfort

af forhenværende Districtslæge i Sydgrønland, Hr. Blodig efter en

der i 1844 strandet Spækhugger, af hvilken Tegning der ved

Selskabets afdøde Medlem Dr. Pingel er overladt saavel mig

som Professor Nilsson en Copie. Begge disse Tegninger, saa-

vel den Thomsenske som den Blochske, synes nemlig i næ-

sten alle Ldmaalinger at stemme overeens med den Schlegelske.

Det eneste Pimkt, hvorom dette ikke kan siges at være Til-

fældet, er Hovedets Form, og jeg kan ikke tilbageholde den

Tanke, at den Schlegelske Afbildning i Henseende hertil er

mindre vel lykkedes, idet Snuden er bleven gjengivel for til-

spidset, Overkjæben for lav.

') Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. 4(lc Deel. Kblivn

I76S, Pag. 102.

*')
I Fod II Tommer til IG Fod :! Tommer, altsaa ^'ms.
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Med Hensyn til Hygfinnen er Sverrigs berømte? Zoolog IVo-

l'essor Nilssoji allerede for 15 Aar siden, ved al betragte den

Schlegelske og den Hlochske Afbildning bleven opmærksom paa

dens ringe Høide, da han dog paa de Stourvang, der fiere Gange

havde viist sig for ham i [lavet ndenfor Helgelands Kyster havde

seet den staae i Veiret som en 2— 3 Alen høi Stage (Stør),

hvergang de hævede deres Hyg over Havoverfladen, ligesom

ogsaa Thomas Bell angiver*) Rygfinnens Høide paa en 19 Fod

lang Spækhugger at have været 4 Fod , allsaa over Vs af hele

Dyrels Længde. Men det var ei heller undgaaet hans Opmærk-

somhed, at begge hine Tegninger ere af Hunner, hvorimod det

af Bell beskrevne Exemplar var en Han, og delle fremkaldte

hos ham det Spørgsmaal: »mon ei Hannen har høiere Rygfinne

end Hunnen?«*') Men man maa tilslaae, at det ringe Antal Er-

faringer, der stod til hans Raadighed ligesaavel kunde have be-

rettiget det Spørgsmaal: mon ei det Schlegelske og det Blochske

Exemplar have hørt til en Art af Spækhuggere, der er forskjellig

fra Slour-Vangen og fra det af Bell iagttagne Exemplar? Grun-

den til, at den berømte svenske Zoologs i 1847 udtalte For-

modning hidtil, saavidt vides, er forbleven aldeles upaaaglet, tor

maaskee lildeels søges deri, at Mange have anseet denne sidste

Formodning for langt mere antagelig, eftersom de skandinaviske

Fiskere altid blandt Spækhuggerne have stillet en Lille -Vang i

Modsætning til Stour-Vang, Fabricius ogsaa allerede endog me-

get slrængt (under Navnet Physeter microps) har adskilt Grøn-

lændernes Ardluk, der aabenbart er en Spækhugger, fra Ard-

lurJcsoak (hans: Delphinus Orca
,
pinna dorsi aléissiuia) , og at

man altsaa neppe turde ubetinget forkaste den Lacepedeske Ad-

skillelse mellem en Delphinus gladiator, om hvilken der ud-

trykkelig angives***) at dens Rygfinne kan være over Vo af hele

*) British quadrupeds London 1837 pag. 481.

") Skaniiinavisk Fauna, 1ste Deel, 2den Udgave, i Noten til Pag. GOG.

'") Lacépéde histoire naturelle des cétacées Paris I'an XII. pag. 301.
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Dyrets Længde, og en Delphinus orca. Spørgsmaalel forekom-

mer mig imidlertid al maatte holdes aabent, saalænge man ikke

havde iagttaget en Spækhuggerhan med lav, eller en Hiin med
høi Rygfinne.

At ialfald hverken en tilsvarende Arts- eller Kjønsadskillelse

kan fastsættes efter de enkelte, om end symmetriske Farveplet-

ter fik her en yderligere Bekræftelse; thi ligesom det Thom-

senske Exemplar allerede havde afgivet et Exempel paa en Hun

med den lave Rygfinne (nemlig l^o Fod paa et 13 Fod langt

individ, altsaa kun lidt over Si paa hvilket der ikke gjenfandtes

det Schlegelske Exemplars violette Rygstribe, saaledes forelaae

her en Han med meget høi Rygfinne men uden Spor til del

iNilssonske Exemplars lyse Nakkeplet. Imidlertid maa Spørgs-

maalel om Spækhuggernes Arlsforskjellighed endnu være at prøve

ved en sammenligning af Skelettet, og jeg vil derfor komme

tilbage dertil ved en følgende Ledighed.

[Efter Nedskrivningen af Ovenstaaende er et nyt bekræftende

Exempel kommet mig i Hænde, som jeg ikke kan uudlade her

at lilføie. Hr. Hofjægermester Benzon havde meddeell mig, al

paa Godset Steenalt, Randers Amt, forefindes el Oliemaleri af

en i det 17de Aarhundrede ved den hosliggende Kyst strandet

Spækhugger. Jeg henvendte mig til Godsets nærværende Be-

sidder, Hr. Hofjægermester Bruun med det Ønske at faae en

Copi deraf, og havde den Glæde nogen Tid efter al modtage

en saadan, 63 Tommer bred, 38 hoi, meget omhyggelig udført

i Vandfarver, med følgende Overskrift: »Anno 1679 d. 27de

December Da Kom Denne Fisk Herudi fioren ved voer Ferge-

sled: Hvor den blef Shut af Velbiirdig Christen Seefeldl til

Steenalt først med en .Musquette Kuule Gjennem Hovedel oc

dcrelTter med 9 store, rende Kuuler udi Livet ved nagelen, inden

Den kunde, doe oc, Bergis — Dens Lengde Vaar 9*2 Sellandlz

alne — oc dens brede um Krring, 6Vj Sellandtz-alne.«

Tegningen indeholder, som man kunde vente, flere grove

Feil i zoologisk Henseende, Stillingen af Dyret er ganske for-
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dreiel, men heldigviis saaledcs, at man baade seer de qvindc-

lige Genitalier og den lave Uygfinne , ligesom ogsaa Farvningen

tydelig nok viser det at være en Spækhugger, navnlig ved de

vexlende sorte og lysegule Længdebaand paa Siderne og den

store lysegule Plet bag øiel.]

VI vende nu tilbage til Betragtningen af den her forelig-

gende Spækhiiggerkrops Ydre. Det var, som allerede anført,

ikke blot Rygfinnen, men alle Finnerne overhovedet, der viste

sig meget store og kraftige. Alle de tre mig i Afbildninger be-

kjendte Hun -Spækhuggere have en forholdsviis smal llalelinne,

paa den Schlegelske ^V.^o af hele Dyrets Længde =-- 0,282; paa

den Thomsenske 3^'.' : 13 = 0,27, paa den Blochske endnu smal-

lere, paa dette Exemplar derimod 6V4:21V3 = 0,3], og efter

Thomas Bell*) skal dens Brede endog kunne naae til over V.i

altsaa 0,333 af Legemets Længde.

Med Hensyn til Brystfinnerne, da ere disse hos alle Spæk-

huggere meget store og især meget brede, lig runde Skovle;

men paa det Schlegelske Individ var deres Længde dog kun 0,123

af Dyrets Længde, deres Brede 0,087, paa delte derimod Læng-

den 0,183, Breden 0,15, altsaa til hiint Exemplars i Længden

omtrent som 3:2, i Breden henimod det Dobbelte, følgelig i

Omfang næsten 3 Gange større. Paa det af Th. Bell anforte

Exemplar vare de forholdsviis mindre, nemlig i Længden som

0.149, i Breden som 0,125 til hele Dyrets Længde.

I det Hele taget synes disse Erfaringer uueglelig at tale til

Gunst for den ISilssonske Formodning, som om den overveiende

Kraft og Styrke, der i alle glubende Rovdyrslægter gjør sig

gjeldende hos Hannen fremfor hos Hunnen, ogsaa her træder

frem, og det navnlig i Finnerne i Almindelighed og Rygfinnen i

Særdeleshed, — og at Spækhuggerne i Sandhed ere glubende

Rovdyr, vil jeg slrax faae Ledighed til nærmere at oplyse.

iMan havde sagt mig, at det Hvaldyr, man kjørle mig hen

til, ventelig havde forslugt sig, thi der sad en halv Sælhund

*) 1. c. pag. 481.
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i dets Flab, og uneglelig saaes her et Par Sælhundepoter

hænge frem. Ved noiere Eftersyn viste det sig imidlertid kun

at være et iturevet torret Sælskind, der for største Delen sad

fast dybere indeni (Jabet. Faa den udhængende Deel kunde

skjønnes at det havde været krænget, dog med Undtagelse af

I'olerne, der altsaa endnu sad paa Skindets haarede indadvendte

Flade men derfra hang ud gjenncm en stor llift. Da hele

Stykket omsider kom frem, viste det sig, al ogsaa det knuste

Hoved var bleven udenfor Krængningen og altsaa havde faaet

Plads indeni det krængede Skind.

Samtidig med Eftersynet af Dyrets Ydre begyndte Udmaa-

lingen, der gav følgende Resultat:

Hele Længden 21' 4"

Kroppens Omkreds (ved Rygfinnen) 13'

Hovedets — (ved Blæsegattet) 9' 8"

Mundspaltens Længde 1' 7"

Fra Mundvigen til Øiet 6"

Øiespallens Læ^ngde IV/'

Fra Øiet til Øret. . . .
• 11"

(Øreaabningen 4" lavere end Øiet)

Fra Snudespidsen til Brystfinnen . 3' 7"

Brystfinnens Rod T 4"

— Brede 3' 2V
— Længde 3' 11"

Fra Snudespidsen til Blæsegattet . 2' 7"

_ _ Kygfinuncn .
7' 10"

Rygfinnens Rod 2' 10"

•

—

Høide 4'

Fra Snudespidsen til Navlen ... 8' 9"

— - Kjønsspalten 11' 6"

Kjønsspaltens Længde 1' 5"

Fra Kjønsspalten til Gattet .... 1' 3"

Gattets Længde .
2"

Fra Gattet til Haleindsniltel .... 7' 1"
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Ualerodcns Høide TIT
Længden af Halefløienes rutd ... 2'

Halefinnens Urede 6' 3"

Lemmets Længde 3' 2"

- Omkreds ved Hoden . .
2' 2W.

Kt'leral Ldmaalingen var fuldendt, bleve alle Finnerne salte

af, hvorpaa Afspækningen begyndte tilligemed det besværlige Ar-

beide al borttage de større Kjodmasser, og rense Skelettet saa-

vidl, al det kunde lade sig transportere med Dampskibet til Kjø-

benbavn. Spækket var p;ta Ilygsiden indtil 6" tykt, paa Ungen

kun 2". Ingen Snyltedyr opdagedes derpaa eller deri. Flens-

ningen og Bortskjæringen af Kjødet optog med 6— 8 A'lands

Hjelp det meste af Dagen, et Par Mænd bragte uopbørlig de

afskaarne Spækslykker til de dertil bestemte Tønder, et Par

andre slæbte de store Kjodmasser ved Hjelp af Kroge og Ueb

ud til Strandbredden, for umiddelbart at kaste dem i Søen. Jeg

selv var imidlertid beskjæftiget med at undersøge de afskaarne

Dele, navnlig Hovedet og Kjønsdelene. Hele Arbeidet ved disse

stærkt forraadnede Dele var ikke alene i og for sig meget be-

sværligt men blev desuden ved den forfærdelige Stank, der

langt overgik AU, In ad jeg nogensinde ellers bar oplevet af det

Slags, 1 den Grad modbydeligt, at der unegtelig hørte en meget

fast Villie til at holde del ud. Det varede alligevel saagodlsom

uafbrudt bele Dagen indtil efter Solnedgang, hvorpaa vi omsider

skred lil at aabne Underlivet.

Neppe var delte skeel, førend hele Opmærksomheden fængs-

ledes af den paafaldende store iMave (den første, af Spiserørets

Overhud beklædte), som derved kom for Dagen, og hvori der

nok skjønnedes al kunne ligge , ligesom i det af Prof. Nilsson

iagttagne Exemplar*), 4 store Sælhunde hele og holdne. Den

blev strax aabnet. Desværre forsømte jeg forud al maale den,

Forhandlingar vid de skandinaviske Naturforskarncs sjette Motc. Stock-

holm 1855. Pag. 00.
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men efter Øieinaal al dømme havde den omtrent en Længde

af 6 Fod, en IJrede af i'\''2, og, hvor forberedt jeg end havde

været paa at finde noget Overordentligt deri, var det dog et

høist overraskende Syn, strax at faae Øie paa en 5— 6 Sælhunde,

deels store deels smaa, alle flaaede og derhos i den Grad lige-

som flettede ind i liinanden, at det, for nøiagtigt at tælle dem,

var nødvendigt, al trække dem ud hver for sig. IMen under

denne Udtrækning steg den almindelige Forbauselse stedse meer

og meer — der var nemlig ikke saa ganske faa Øienvidner til-

stede — da det længe syntes, som om der ved hver Krops

Udlagelse vilde vise sig tiere nye dybereliggende; el Par af dem

syntes at være frisktlaaede, de fleste halvfordøiede eller allerede

faldne fra hverandre, nogle kun endnu tilbage i Form af løsrevne

Skeletdele. Haandlangernes Interesse syntes især at vækkes ved

en overordentlig Mængde brikformede Legemer, der lignede

Mønter men snart viste sig at være Endeplader af unge Mar-

svinehvirvellegemer. Meer og meer kom der nemlig ogsaa Mar-

sviin for Dagen, dog kun eet næsten heelt, de fleste halvopløste

eller kun kjendelige i deres afpillede Skeleldele. Del blev da

nødvendigt, for at faae Antallet af de slugte Dyr nøiagtig be-

stemt, at ordne dem i Rækker, hvorved jeg for .Marsvinenes

Vedkommende holdt mig alene lil Hovederne, llesullatet var,

at der i denne Mave fandtes af Marsviin 13, af Sælhunde lige-

ledes 13, men hvortil endnu kom en 14de, megel lille, der heel

og holden, skjøndt stærkt medtaget af Fordøielsen, var sluppen

ind i den anden Mave (maaskee først efter Døden). Hvis man

hertil endnu vilde tælle det Sælhundeskind, der, som allerede

anført, fandtes fastsiddende mellem Dyrets Tænder, saa vilde de

slugte Sælhundes Tal blive 15. Men vel betænkt, er det dog

klart, at dette tomme Skind i Dyrets Gab har tilhørt en af de

i Maven forefundne flaaede Kroppe , og allsaa ikke bør tælles

særskilt; thi vel fandtes i delte Skind endnu et knuust Cranium,

men jeg tør ikke paastaae, at dette jo kan have manglet paa

een af de i Maven fundne halvopløste Sælhunde (der ikke, som
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Marsvinene, vare blevne lalle eflor Cranierne). 1 den af Pro-

fessor Nilsson iagllairne Spækhugger fundles de fire Sæilmnde

endnu forsynede med [lud og Haar, men alle »paa samme Maade

huggede tvert over fra Nakken til den nederste Deel af Bryst-

kassen«, hvoraf min berømte Ven gjør den Slutning*), »at Sæl-

hundene ere blevne grebne, ikke bagfra, men fra Siden, idet

de, for at undkomme, have sogl at bevæge sig i Krumbugler«.

I mit Exemplar vare, som allerede anført, alle Sælhundekroppene

flaaede, og for at domme om denMaade, hvorpaa de ere blevne

grebne, har jeg kun det i Flaben fastsiddende Skind at holde

mig til. Ogsaa delle var iluskaaret i Midten, men jeg tilstaaer,

at jeg troede al kunne forklare mig Indsniltet som udfort, idet

Dyret var blevet fattet af Spækhuggerens Tænder omtrent midt

over Livet, altsaa bagfra. At John Hunter har kunnet finde en

enkelt afskaarot Marsviuehale i Maven af det af ham iagttagne

Exemplar**) synes ialfald al bevise, at idetmindste Marsvinene

snappes bagfra. Men hvad jeg vil lægge mere Vægt paa er,

at ligesom Hudløsheden af de i Spækhuggerens Mave liggende

SæJkroppe beviser, at disse Dyr efter at være slugte under For-

døielsen blive flaaede, saaledes synes den Omstændighed, al der

i Maven selv kun fandtes svage Spor lil afflaaede Skind, hvor-

imod et heelt, tildeels endnu behaarel, hang fast mellem Dyrets

Tænder, ikke mindre lydelig at vise, at de afflaaede Skind endog

temmelig hurtigt kasles op*"). At Knoglerne for allerstørste De-

•) Forhandlingar. Skandin. Natuil". Gte Mote; Pag. 58.

") Pliilosophical transactions Vol. 77 (for Aaret 1787j Pag. ill.

"") Spækhuggernes Opkastning af de tomme Skind synes allerede i Oldtiden

idetmindste eengang at være bleven iagttaget, men ikke forstaaet. Naar

nemlig Plinius mener [Lib. IX. Cap V. v. VI), at den i hans Tid i Hav-

nen ved Ostia indespærrede og af Keiser Ciaudius angrebne og dræbte

Orca" var bleven lokket ind i disse Farvande ved Skibbruddet af et

med Djrehude ladet Skib, paa hvilke den havde spiist sig mæt i flere

Dage, saa kan en saa besynderlig Mening neppe forklares hedre end just

derved, at man har seet den kaste tomme Skind op under dens Inde-

spærring i Havnen. Dermed turde da ogsaa al Tvivl om, hvorvidt dette
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len fordøies i Spuikhiiggerens Mave , ligesom i de fleste andro

Rovdyrs, bekræftes fuldkomment af den store Mængde afpillede

Marsvinebeen, som deri forefandles meer eller mindre angrebne

af Opløsningen. Ogsaa til at vise hvornaar og hvorledes de

nedslugte Dyrekroppe flaaes indeni Maven, egnede del i Gabet

siddende Skind sig ret godt i flere Henseender. Af de mange

endnu paasiddende IJaar seer man, at i'laaningen maa gaae for

sig kort efter Skindets Løsning under Opløsningen; og af den

Maade hvorpaa det var krænget, skjonner man, at ved Mave-

væggenes bekjendte meget kraftige Bevægelser under Fordøjelsen

skydes de hudløse Kroppe ud af Skindet gjennem det under Op-

snapningen frembragte Indsnit, hvorved dog Hovedet og Idolerne

undertiden kunne rive af og blive tilbage deri. — Af Fiske-

been forefandtes i dette Tilfælde ingen, hvilket vel tor henregnes

til de sjeldnere Tilfælde, eftersom ikke blot i Prof. N'ilssons

Exemplar fandtes en Mængde Been af La\, men ogsaa i Prof.

Mulders*), som var strandet paa den hollandske Kyst den Lide

April 1832, en Mængde af en liaia clavata. At overhovedet

Spækhuggerne for en meget stor Deel nære sig af større Fisk

har længe været almindelig bekjendt.

Samlidig med Undersøgelsen af Maveindholdet var, da Mør-

ket allerede begyndte at falde paa, hele Tarmrøret blevet ud-

skaaret. Del laae nu udstrakt i hele sin Længde paa Stranden

og fandtes ved Ldmaaling at være 177' 8", altsaa at have over

8 Gauge Dyrels Længde, hvilkel endog er længere end hos Hval-

dyrene i Almindelighed.

Hofjægermester Benzons Folk holdt hele Natten Vagt ved

de til Side lagte Dele og det nu allerede temmelig, reengjorte

Skelet, paa hvilket sidste der dog endnu var et Par Dages Ar-

beide tilbage for min medtagne Præparateur, for det kunde

Dyr virkelii.' har været en Orca og ikke en Kaskelot, være hævet, efter-

som Kaskelotterne ikke \ides at spise vannbloilige Dyr nieJ Hud og Ilaur.

Leeuwarder Couranl 1832 Nr. 31, 32, 43, 46 og 47.
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haabes at villo blive modlaget paa del til Kjøbenbavn afyaaende

Dampskib.

Det bavde været en bøist anstrengende Dag for os Alle,

og sauvel jeg som Præparateuren følte os unegteiig, efleral bave

tilbragt saa mange Timer i umiddelbar Nærbed af den raadne

Hvaldyrkrop, overmaade ilde tilpas; men ved den udmærkede

Gjestfribed, vi de to paalolgende Dage kunde nyde godt af paa

Hofjægermester Benzons Gods, blev dette Ildebefindende dog

snart forvundet.

At Spækbuggerne, der i deres Ydre altid ere saa let kjen-

delige fra alle andre Tandbvaler ved deres særdeles kraftige

Bygning, tykke Tænder i begge Kjæber og bøie Rygfinne, ikke

blot nære sig af store Fisk, men ogsaa af varmblodige Dyr,

navnlig Sæle og Marsviin
,

ja flokkeviis endog anfalde selv de

allerstørste Hvaler og med Tænderne afrive dem Spæk og Kjød

indtil de forbløde, bar fra Arilds Tid ganske almindelig været

paastaaet af Søfarende og Kystbeboere i alle Himmelegne.

Plinius synes al bave faaet Efterretninger berom fra At-

lanterbavels Kyster, idet ban {Liher IX, Gap. 15), eflerat have

sagt, at Hvalfisk (Balænæ) ikke sees m gaditatw oceano før Vin-

terens Komme (anie brumam) og der til visse Tider skjule sig

i Læ af Bugter, bvori de forelrække at kaste deres Yngel , lil-

føier, at delle vide Orca-erne, en dem fjendtlig Dyreslægt, der

kun kan lignes med en umaadelig Kjødmasse, rædsom ved sine

Tænder. Hvalfiskene, siger han, søge deres Frelse i Flugten

ud i det aabne flav , men Orcaerne stille sig imod dem, og

myrde dem i de snevre Farvande eller jage dem ind paa Land.

Kongespeilets Forfatter giver endog et aldeles naturtro Billede

af deres Cbaracleer i sin Beskrivelse af Vognhvalerne. »I deres

Grumbed mod andre Hvaler«, siger han, »ere de lige med

Hunde mod andre Dyr, idet de samles i Flokke og anfalde store
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den, indtil den faaer sin Død deraf.«

En streng videnskabelig Beretning om disse Rovhvaler fik

man først i Sibbalds udmærkede Skrift Phalainologia nova, der

udkom 1G92. Aaret forud vare 7 eller 8 af disse Dyr løbne

paa Grund i Forth- Fjorden. For de skotske Fiskere synes de

at have været velbekjendte 'Gjæster, og de Beretninger, som

Sihbald fra dem fik om deres Rovdyrnatur stemmede i det Væ-

sentlige overeens med hine fra Fortidens Forfattere. Men Sib-

bald fik desuden ved denne Leilighed fra flere Øienvidner nøi-

agUge Beskrivelser om deres Ydre, Ifølge een af disse Beskri-

velser havde af to Individer, det ene en Længde af 18 Fod, det

andet af 22, og begge i hver af Kjæberne 30 Tænder af for-

skjellig Form og Størrelse. Een af Tænderne staaer afbildet i

Sibbalds Værk (øverst paa den 2den Tavle). Det er den aller-

bageste og mindste i een af Tandrækkerne, saavidt skjønnes

kan, i Overkjæben. Kroppens Farve siges at være lig den af

en Hest, der er spraglet ved store Pletter [equi maculis varie-

gati). I en anden af disse til Sibbald indsendte Beskrivelser

siges Dyret udtrykkelig at have været en Han, 24 Fod lang.

Rygfinnen at have været over 3 Fod hoi. Bugen sneehvid, det

øvrige Legeme kulsort, men med en stor hvid Plet over hver

Skulder {humerus). Begge disse Beskrivelser maae vistnok kal-

des meget gode, naar man tager Hensyn til, at de ere gjorte,

ikke af Sibbald, men af Lægfolk i Slutningen af det 17de Aar-

hundrede. Om Orcaernes Farve udtaler Sibbald sig iøvrigt et

andet Sted endnu bestemtere i følgende Ord : Ryggen er sort.

Bugen hvid. Siderne midt mellem begge disse to Farver, under-

tiden brogede (versicolor) og afdeelte overmaade smukt i hvide

og sorte Pielter. Om deres Størrelse i Almindelighed angiver

han, at den ligger mellem 1.5 og 25 Fods Længde, og med

Hensyn til Tændernes Tal føier han til den ovenstaaende An-

givelse af de 30 i hver Kjæbe, at nogle kun have 20 i hver.
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Efter en saa klar Fremstilling af Orcaernes Levemaade,

Størrelse, Tandantal og hoist cliaracteristiskc Farve, skulde man

neppe troe, at de i noget Tilfælde vilde kunne forvcxles med

andre Ilvaldyr. Alligevel blev dette dog Tilfældet, og, besynder-

ligt nok, vil det neppe være vanskeligt at vise, at det just

skete fordi man altfor ubetinget holdt sig til de hos Sibbald

forefundne Angivelser i Almindelighed.

Under Balænæ forstod nemlig Sibbald alle større Ilvaldyr,

og i sin Phalamologia omhandler han kun dem deraf, som han

vidste vare forekomne ved de skotske Kyster, nemlig: I) Spæk-

huggerne; 2) en ved Ørkenøerne indstrandet Flok Ilvaldyr, 102

i Alt, de største 24 Fod lange, de mindste 12, med Tænder i

Underkjæben, men i Overkjæben kun med Gruber, hvori disse

passede ind
,

paa Ryggen med en Fremstaaenhed (aspet^itas),

der ikke egentlig kunde kaldes en Finne — aabenbart en Flok

smaa Kaskelotter, en af de saakaldte Skoler; 3) en i Forthfjorden

forulykket Flok Tandhvaler, 25 i Alt, de fleste 12 Fod lange,

nogle kun 9 eller 10, formodeulig en Flok Grinder. Alle disse

Hvaldyr omhandles i Phalainologiens Sectio I.

I dens Sectio II beskrives Balænæ majores in inferio7-e maxilla

tantum dentatæ. Disse benævnes, ogsaa macrocephalæ^ idet deres

Hoved siges et udgjøre mindst ^A, ofte Va eller derover af hele Dyret.

Der tilføies, at dette store Hoved altid indeholder Spermacet og

desuden har en særegen Form, navnlig ved en stor Fremrag-

ning ovenpaa Craniet, og derved, at Overkjæben er langt bredere

og mere fremragende end Underkjæben. Paa Videnskabens

.nærværende Standpunkt synes det tydeligt nok, at her ene og

alene er Tale om Kaskelotter; men Sibbald kjendte denne Form

kun af Andres Beskrivelser og Afbildninger, og disse vare den-

gang alle tagne efter Individer, strandede paa de europæiske

Kyster og liggende med Bugen i Veiret. Den lille og utyde-

lig begrændsede Kaskelotrygfinne (the hump) var i intet Tilfælde

bleven iagttaget, og Sibbald antog, at de egentlige Kaskelotter

slet ikke havde nogen saadan. Han omhandler dem i den
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anden Seclions 1ste Capitel under Navn ni balæna macrocephala,

quæ binas tantum pinnas laterales hobet. Det hændtes nu i

lians Tid lo Gange, at en Kaskelot strandede paa de skotske

Kyster; den ene Gang var det i Forthfjorden i Tebruar 1689,

den anden Gang paa Ørkenøerne 1687, og i begge blev det af

Øjenvidner angivet, at de havde havt en Rygfinne. Han antog

dem altsaa ikke for at være egentlige Kaskelotter. Af dem

begge bragtes ham endvidere nogle Tænder og disse vare meget

afvigende fra hinanden, d. v. s. netop saa afvigende, efter hvad

man seer af deres Afbildninger paa Phalainologiens 2den Tavle,

som overhovedet unge endnu uslidte Kaskelottænder ere fra

gamle afslebne. Men Sibbald tog disse Alder-sforskjelligheder

for Artsmærker og fik saaledes, i Modsætning til de egentlige

Kaskelotter, der mærkedes som rygfinneløse, 1) en Balæna

inacrocephala
,
quæ tertiam in dorso pinnam sive spinam håbet,

et dentes in maxilla inferiore arcuatos falciformes , og 2) en

balæna macrocephala tripinnisj quæ in mandibula inferiore

dentes håbet ininus inflexos et in planum, desirientes. Om den

forstnævnte (det yngre Individ fra P^'orlhfiorden) berettedes det

ham, at man ikke nøiaglig havde kunnet udmaale det, efterdi

det i sin sidste Kamp tildeels havde boret sig ind i Sandet.

Alligevel bragte man ham en Tegning deraf, og Sibbald fandt,

at denne i det Hele kom nærmest Kaskelot-Afbildningen paa

den 42de Tavle til Johnstones historia naturalis, og i Henseende

til Hovedet den paa Hvaldyrpladen i Willoughbys historia

piscium, formodentlig forsaavidt Tænderne her vise sig spidse.

At dømme efter det Kobberstik , som Sibbald har givet efter

samme Tegning paa første Tavle af sin Phalainolocjia, maa man

(log tilstaae, at Ligheden med disse to meget gode Kaskelotaf-

bildninger er overmaade svag. Det meest Kaskelollignende der-

paa er, besynderligt nok, netop den meget lave Rygfinne; og

at det virkelig har været en Kaskelot derom foreligger del

bedste Vidne i den ai Sibbald selv undersøgte og afbildede Tand,
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Diit Samme gjelder om den ved Ørkenøerne strandede Hval,

h\ora f Sibbald eiheller havde faaet Andet at see, end nogle

Tænder, i til 5 Tommer lange, eftersom den, hvoraf han har

leveret en Afbildning, tydelig nok har været en gammel, stærk

afslidt Ivaskelottand. De Folk, der bragte ham Efterretning om

Tilfældet og flyede ham Tænderne, sagde, at det havde været

en meget stor {prægrandis) Hval af Hunkjønnet, med Blæsegattet

paa Panden; Hovedet 8 eller 9 Fod hoit, indeholdende over-

maade . meget Spermacet, med Tænder i Underkjæben alene.

Een sagde ham, at der havde været en Finne paa Ryggen, som

han sammenlignede med en Besanmast, [mizan-mast] , og den

samme Mand angav, at man ogsaa havde seet en Han af

samme Slags, der skjønnedes at have havt en Længde af

24 Favne {orgyiæ). Denne sidste Angivelse er ganske vist over-

dreven, men beroede ogsaa kun paa et Skjøn om et fritsvøm-

mende Dyr; den havde kniuist alle de Baade, der nærmede sig

det, Hans Angivelser derimod om det indstrandede Exemplar

staae i det Hele taget ingenlunde i Modstrid med hvad Tæn-

derne vise at det har været for et Dyr, nemUg en stor og

gammel Kaskelot. At han har udhævet Hovedets betydelige

Høide og Blæsegattets Sæde paa Panden, taler til Gunst for

hans Iagttagelsesevne, thi dengang synes Kaskelothovedets høist

characteristiske fiirkantede Form, med Blæsegattet heelt fortil,

endnu ganske at have undgaaet de lærde Naturkyndiges Op-

mærksomhed.

At han sammenlignede den saa svagt fremtrædende Kaskelot-

Rygfinne med en Besanmast, er forekommet Mange ligefrem at

modbevise Tydningen af Dyret som en Kaskelot, men dog rime-

ligviis kun fordi man (ligesom Artedi) ved en Besanmast har

tænkt sig en overmaade høi Mast. I Sømandssproget- betyder

imidlertid dette Navn ikke den høieste, men den nærmest ved

Roret staaende Mast, uden Hensyn til om den er stor eller lille,

og liaskelottens lille Rygfinne (Sydhavsfangernes hump) staaer i

Virkeligheden langt tilbage, nemlig lige over Gattet, medens en

6
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ubetydeligere Fremragning i Ryggens Midtlinie (som de kalde

hunch) findes længere fortil lige over Mundvigen. Kun een af

Angivelserne synes ligefrem at niaatte kaldes urigtig, nemlig

den, at Dyret liar været en Hun ; tlii den afbildede Tand bevi-

ser ikke alene, at det har været en Kaskelot, men derhos en

meget stor Kaskelot, og Hun-Kaskelolterne opnaae, som be-

kjendt, aldrig meer end Vs af Hannens Størrelse. Men ingen

Feiltagelse hænder hyppigere for den Uøvede med Hensyn til

Hvaldyrene end den, al tage en Han, hvis Lem ikke er trukket

frem af Kjønsspallen, for en Hun.

Dette være sig nu som det vil, saameget er vist, at naar

Sihhald antog dette Hvaldyr, hvis meget store Hoved indeholdt

en stor Mængde Spermacet og kun havde Tænder i Underkjæ-

ben, for en saavel fra de almindelige Kaskelotler som fra den i

Forthfiorden strandede forskjellig Art, saa skete det ingenlunde

paa Grund af den formeenllige store Høide af Hygfinnen, men

kun paa Grund af en saadan Finnes Tilstedeværelse overhovedet.

Ved Begrundelsen af del Linnéiske Syslem optog Artedi,

til hvem, som bekjendt, Ordningen af Fiskene og Hvaldyrene

var overladt, blindlhen alle de af Sihhald belegnede Slags

Balænæ som særlige Arter. Dem med Tænder i Underkjæben

alene deelle han i to Slægter: Catodon og Physeter, alt efter-

som de hos Sihbald fandtes angivne at mangle eller at have

Rygfinne; men i den 10de Udgave af sin Systema natnræ slog

Linné disse to Slægter sammen under Fællesnavnet Physeter.

Denne Slægt kom saaledes til at indbefatte følgende Arter:

1) Ph. Catodon, grundet paa den Heretning, som Sibbald

havde faaet om den ved Ørkenøerne indslrandedc Flok af

102 smaa Kaskelotter. Dens Characteer lød, ifølge denne Be-

retning: PA. dorso impenni, Jistuia in rostro.

2) Ph. macrocephalus. Herved forstodes den almindelige

Kaskelot, saaledes som man i Sibhalds Tid tænkte sig den efter

de dengang foreliggende Beskrivelser og Afbildninger, navnlig
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den i\i Clusiiis, der udtrykkelig havde angivet*), at dens Blæse-

gat fandtes paa Hovedet henimod Ryggen og ikke havde lait

om nogen Rygfinne. Dens Characteer kom derifølge til at

lyde : Fh. dorso impenm, jistula in cervice.

3) Ph. microps. Dens Characteer lød: Ph. dorso apina

longa, maxilla superiore longiore, hvori det ikke er let at gjen-

kjende ISibbalds: Balæna macrocep/iala
,
quæ tertiam in dorso

pinnam sive spinam habet^ et dentes in maxilla inferiore arcua-

tos falcifortnes , eller med andre Ord hans unge Kaskelot fra

Forthfjorden, paa hvilket Individ det dog af Synonymien frem-

gaaer, at Arten er opstillet.

4) Ph. Tursio. Dorso pinna altississima , apice dentium

piano: Sibbalds gamle Kaskelot med afslidte Tænder, hvis Ryg-

flnne var bleven sammenlignet med den nærmest Roret staaende

Skibsmast.

Denne meget uheldige Deling af den i de nordlige Far-

vande endnu i det 18de Aarhundrede temmelig ofte forekom-

mende Kaskelot var ganske overordentlig vildledende i den

Linnéiske Periode. Hvergang Talen var om et nogenlunde stort

Hvaldyr med hoi eller meget høi Rygfinne, hvis Tandforhold de

ikke kjendte, maatte deres Tanke ikke just falde paa Slægten

Orca), hvis Gharacterislik slet ikke indeholdt Noget om Rygfinnens

overveiende Høide, men kun lød: Delphinus rostro sursum re-

pando, dentibus lalis serratis (en Arts -Characteer, der var taget

efter Ray men vel tør siges at passe bedre paa en Hai, end

paa en Orca). Derimod maatte deres Tanke nødvendigviis i hvert

saadant Tilfælde falde paa de to Linnéiske Kaskelotarter PA^se^er

microps og Ph. Tursio, saameget mere, som Zoologernes Be-

stræbelser i den Periode næsten udelukkende gik ud paa, at

faae de iagttagne Dyr henfør! e til de i Linné's Systema naturæ

opførte Arter.

At Spækhuggerne fra Arilds Tid have været kjendt i Norden

Exoticorum iiber VI, Cap. 17.

6*
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med Hensyn til deres Rovdyrnatur, navnlig under Navn af Vogn-

hvaler, have vi allerede seet i det ovenfor givne Citat af F(ong-

speilet. Under samme Navn, nemlig som Vagn, gjaldt de ogsaa

for de norske Fiskere i alle de folgende Aarhundreder. Ja man

skjelnede ganske almindelig Vagnene med lavere og Vagnene

med hfiiere Rygfinne under Navn af Lille-Vagn og Stour-Vagn

eller Slauihynning ; men paa den nysangivue Linnéiske Cliarac-

teer for D. orca skulde neppe Nogen kunne gjenkjende dem.

Da i Aaret 1762 en Tegning og Reskrivelse tilligemed nogle

Tænder af en Stour-Vagn kom den lærde Biskop Gunnerus i

Hænde, kunde han med Føie sige, at ingen systematisk For-

fatter ordentlig havde behandlet dette Dyr, og finde sig beret-

tiget til at opstille den i Systemet som en ny Art med Charac-

teren : Delphinus Orca dorsi pinna altissima, dentibus suhconicis

paruni incurvis. *)

O. F. Muller optog i sin Prodromus zoologiæ danicæ (1776)

denne nye Orca- Art (pinna dorsi altissima) ved Siden af den

Linnéiske, og han udelod derhos den Linnéiske Fhyseter Tursio,

der alt forud var bleven betegnet ved en meget høi Rygfinne,

som om han antog, at det Sibbaldske Exemplar, hvorpaa denne

Physeter pinna dorsi altissima var bleven opstillet, havde været

en høifinnet Orca. Men, besynderligt nok, henførte han den

norske Slaurhynniug (der er Synonym med Stour-Vang) samtidig

ogsaa endnu (efter Strbms Exempel) til den Linnéiske Physeter

microps, ret som om han antog, at der ogsaa gaves Staurhyn-

ninger med tandløs Overkjæbe. — O. Fabricius lærte i Grøn-

laud at kjende saavel høifinnede som lavfinnede Spækhuggere,

de første under Navn af ArdlurJc-soali., åe, sidste af Ardluk. I

de første gjenkjendte han den af Gunnerus beskrevne D. Orca

pinna dorsi altissima, dentibus s^ihconicis, parum incurvis] men,

idet han stræbte efter at vedligeholde alle de Linnéiske Arter,

') Det Kongl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, 4de Deel. Kbhvii 17G.S.

PaK. 110.
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overførte han denne Characteer paa den Linnéiske D. Orca,

som derved kun kom til al indbefatte de liøifinnede Spækhuggere,,

Til de lavlinnede fandt han derefter ikke noget Artsnavn i den

Linnéiske Slægt Delphi'mis, hvorimod han i Slægten PItyseter —
selv efter ganske vilkaarligl at liave overført det Linnéiske Arts-

navn Ph. catodon (de sniaa Kaskelotter fra Ørkenoerne: dorso

impenni, Jistula in rostro) paa den grønlandske Pernak med

Characteren: dorso pinnato, apice dentium piano) — endnu fore-

fandt Artsnavnet Ph. microps {Ph. dorso spina longa^ maxilla

superiore longiore) at besætte. O. F. Midler havde allerede,

som nys anført, tildeels regnet Staurhynningen herhen, Fabricius

fulgte ham heri men føiede dertil endnu de Norskes Lille-Vagn,

hvorved da ganske naturlig Ardluk maatte følge efter. Nu blev

det altsaa de lavflnnede Spækhuggere, der antoges for at være

tandløse i Overkjæben. Grønlænderne sagde rigtignok Fabricius,

at Ardluk virkelig ogsaa havde Tænder i Overkjæben , og han

selv havde aldrig faaet Leilighed til at eftersee Andet end Un-

derkjæben. Fabricius vidste ogsaa, endog bedre end nogen

anden Naturforsker, at disse Ardluk vare glubende Rovdyr i

samme Forstand af Ordet som Ardlurksoak; han angiver selv at

hine og disse leve i Fælledsskab , og Ingen har givet en saa

træffende Skildring af den iMaade, hvorpaa Ardluk jage Sælhun-

dene, som netop han. Men paa den Tid var det en meget ud-

bredt Antagelse , at Kaskelotterne vare nok saa glubende Dyr

som Spækhuggerne; der forelaae Fabricius ikke noget bestemt

Beviis for, at disse Ardluk ikke dog maaskee vare tandløse i

Overkjæben, og ved at antage dem for at være det, fik man

alle disse forskjellige Tandhvaler indordnede i det Linnéiske

System, som man dengang var meget tilbøielig til at ansee for

ufeilbart. De lavflnnede Spækhuggere bleve saaledes henviste

til Kaskelotterne, blandt hvilke de fik Navnet Ph. microps.

Denne store Vildfarelse maatte nu have tilfølge, at hele

den udmærkede Skildring, som Fabricius havde givet af Spæk-

huggernes Sælhundejagt blev tillagt en Art Kaskelotter. Den
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allerede gængse Forestilling om Kaskelotlerne, at de skulde nære

sig af varmblodige Dyr — skjøndt man nu veed, at de, som deres

Tandforhold allerede udviser, næsten udelukkende holde sig til

Blæksprutter, og Hannerne kun i deres opæggede Tilstand bruge

deres Tænder som skarpe Angrebsvaaben — blev saaledes end

yderligere bestyrket, ja alle hine bekjondte Angivelser af Søfa-

rende og Kyslbeboere om glubende Hvaler bleve uden videre

ogsaa regnede denne formeentlige Physeter microps til Last.

Saaledes navnlig af Lacépede, der i dette Aarhundredes Begyn-

delse gjaldt for Cetologiens Voldgiftsmand. Imidlertid maa man

lilstaae, at Vildfarelsen havde saa godt som ingen Indflydelse

paa Artsbestemmelsen, hvergang en Hovhval virkelig forelaae.

En saadan saaes aldrig at mangle Tænderne i Overkjæben. Det

var altid en DelpMnus med store Tænder i begge Kjæberne og

en meer eller mindre høi Rygfinne. Ja man skjelnede ogsaa

maaskee overalt mellem de høifinnede og lavfinnede Individer.

Saaledes navnlig selve Lacépede^ kun at han kaldte de høifinnede,

altsaa Fabricii D.orca^ ved et nyt Navn: Delphinus gladiator^ og

de lavfinnede, all saa hiins Physeter microps, Delphinus orca.

Omsider paatog Ciivier sig det store Arbeide, at rense Sy-

stemet for de mange paa et aldeles lost Grundvold hvilende

Hvaldyrarter. Af de 4 Linnéiske Kaskelotarter blev kun een

tilbage, afOrcaerne ligeledes kun 1. Blandt de nyere Celologer

har især Schlegel fuldkomment holdt sig til ham, og J. E. Gray

vel ingenlunde i Henseende til de førstnævnte, idet han tvert-

imod fastholder de to Sibbaldske store Kaskelotter som dannende

en egen Slægt, men for Orca'erue dog forsaavidt, at ogsaa han

ikke antager nogen Artsforskjellighed mellem de høifinnede og

lavfinnede. Derimod sondrer han, og vistnok med fuldkommen

Ret, Spækhuggerne hiinsides Linien og nogle fossile Arter.

Med ikke mindre Føie har samme berømte engelske Cetolog

endvidere sondret Spækhuggerne som en egen Slægt, og navnlig

ogsaa skilt dem, ikke blot fra Grindehvalerne, men ogsaa fra

visse nærmere staaende Arter, hvoraf han har dannet Slægten
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Grampus. Mig forekommer det endog, at Spækhuggerne alle-

rede derved, al de, i Modsætning til alle øvrige llvaldyr, nære

sig om end ingeiiinnde udelukkende, saa dog for en meget stor

Deel, af variubiodigc Dyr, fortjene at opstilles, ikke blot som

en egen Slægt men som en egen Gruppe eller Familie blandt

Tandhvalerne.

At de blandt Kystbeboere og Søfarende i alle Verdenshave

altid have været ansete for at være sande glubende Dyr, er al-

lerede ovenfor blevet omhandlet, I nyere Tid har man anseel

de gamle Beretninger herom, der navnlig findes ret fuldstændig

samlede i den nys citerede Afhandling af Biskop Ounnerus, for

stærkt overdrevne, om ikke omtrent fabelagtige. Ved at omtale

Grønlandshvalens Fjender, og blandt dem de engelse Søfarendes

Thraslier^ der netop vil sige et Hvaldyr, der angriber store Dyr

af samme Orden, føier den berømte Hvalfanger Capt. /S'coreséy til i

Parenthes*): »tf such an animal there hev, med den Bemærkning,

at han idetmindste aldrig har seet en Kamp mellem et saadant

Dyr og en Nordhval. Den i den nyere Kaskelotfangst i Sydha-

vet meget erfarne engelske Læge Fredrik Debell Bennett angiver**),

at han rigtignok af og til har seet smaa Flokke af Sømændenes

Killer^ hvilket Navn svarer til det nysnævnte Th?asher , men at

han ikke har været istand til at faae det Allermindste at see til

Bekræftelse af den herskende Mening om deres blodtørstige

Levemaade, og siger, at de samme traditionelle Beretninger om

deres glubende Characteer ere opbevarede hos de sydlige som

hos de nordlige Hvalfangere , men lige saa lidt begrundede paa

egen Iagttagelse. I en Anmærkning tilføier han, at det stærkeste

Beviis for at en cannibalisk Drift overhovedet existerer i Hvaldyr-

ordenen, er givet i den Kjendsgjerning, at Halen af et Marsviin er

bleven fundet af John Hunter i Maven af en af ham undersøgt Spæk-

hugger, men at denne Omstændighed, betragtet paa rette Maade,

*) An account of the arctic regions Vol. I. (1820) pag. 474.

*') Narrative of a tvhaling voyage round the globe. Vol- 11, (London 1840)

pag. 239.
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vil vise sig mere hemmelighedsfuld [mysterious) end afgjørende.

— Saa stærke Tvivl vilde den ærede Forfatter dog neppe have

tilladt sig, om han havde kjendt den i sine Angivelser afKjends-

gjerninger saa heist paalidelige Otto Fahricii Beskrivelse af

Spækhuggernes Sælhundejagt: hvorledes disse tlygte paa det

Hurtigste, saasnart de blive en Flok Ardluk vaer, og ved at ind-

hentes af dem søge Tilflugt paa Landjorden , undertiden ogsaa

paa Isen, men da blive skuffede, idet Ardlukkerne vente under

den, for at overfalde dem paa ny naar de stige ned, eller

tvinge dem hertil, idet de med forenede Kræfter vælte lisflagene,

om disse end ere af temmelig betydeligt Omfang. — Kun derom

turde efter en saadan Skildring endnu være Tvivl, hvorvidt Spæk-

huggerne vare istand til at sluge store Sælhunde hele, og

denne Tvivl er allerede fuldkommen hævet ved den Nilsson-

ske Iagttagelse, ligesom det ved den ovenfor givne Beretning

er beviist, at de paa ingen Maade skaane Pattedyr af samme

Orden mere end dem af andre. — Det er sandt, at de tre Exem-

plarer, i hvis Mave man hidtil har fundet varmblodige Dyr,

nemlig det Ilunterske, det Nilssonske og det Benzonske, alle

vare høifinnede Hanner, og at den eneste lavfmnede Spækhugger,

hvis Mav-eindhold efter mit Vidende hidtil er blevet efterseet,

nemlig det Mulderske Exemplar, ikkun fandtes at have slugt en

stor Pigrogge; men selv om de lavfmnede end virkelig skulde

udgjore en egen Art, (hvilket Sporgsmaal vi ved en anden Lei-

lighed ville komme til nærmere at betragte), kan det dog saa

meget mindre antages, at de som glubende Dyr skulde staae

synderlig tilbage for de høifinnede, som Fahricius's Beskrivelse

af Spækhuggernes Sælhundejagt netop findes i hans Characteri-

stik af Ardluk, ikke i den af Ardlurksoak.

Der staaer da kun endnu tilbage, yderligere at eftervise,

hvorvidt Spækhuggerne virkelig ogsaa angribe og sønderrive

store Hvaldyr for at mætte sig paa deres Spæk og Kjød. I

denne Henseende har Tvivlen i dette Aarhundrede været endnu

langt mere almindelig. Og dog har det ingenlunde mang-
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let i den nyere Literatur paa Vidnesbyrd derom Ira Øicn-

vidner. Saaledes har navnlig den berømte Reisende Tilesius

givet følgende Skildring af Spækhuggerne i Havet om Kamschalka:

»De svømme«, siger han*), »i Geledder, 5 og 5 Side om Side,

Hoved og Flale nedad bøiede, og hæve alle samtidig Ryggen

med den sabelformede Finne op over Vandet. Ved at efterstræbe

en Flval tabe de den, naar den først er bleven saaret, aldrig af

Øie, følge den overalt, falde lig Slagterhunde over den fra alle

Sider, og ængstige den saaiænge, til den døer eller løber paa

Stranden". Dermed stemme ogsaa et Far Beretninger ganske

overeens, der i 1840 sendtes mig fra Grønland, een fra den

kort efter afdøde Kjøbmand Motzfeldt i Julianehaah , og en an-

den fra min nu ligeledes afdøde Ven Capt. Holboll**). Den Først-

nævnte fortæller Følgende: »Spækhuggeren angriber ogsaa Grøn-

landshvalen. Et saadant Tilfælde blev i Aaret 1823 iagttaget

ved Holsteinsborg fra de Slupper, som der holdt Brandvagt. En

Flok Spækhuggere kom under deres Forfølgelse af en stor

Grønlandshval sydfra ganske tæt forbi Slupperne. Nogle af dem

havde bidt sig fast til dens Stiert og Laller, medens andre

sprang over den ved Blæsegattet og søgte at forhindre den fra

at drage Aande , alter andre puffede den fra Siderne, For at

see, hvorledes Kampen vilde ende, fulgte Slupperne efter. Hva-

len styrede ind i en Bugt ved Rivertshavn , rev sig her løs og

gav een af Angriberne et saadant Slag lige paa Hovedet med

Kanten af sin Stjert, at han ganske langsomt sank til Bunds,

høist sandsynlig slaaet ihjel. Derpaa gik Hvalen ind i det in-

derste af Bugten, dens Hoved løb paa Grund, og i denne Stil-

ling blev den et let Bytte for Grønlænderne.«

Samme i de grønlandske Forhold meget erfarne Mand har

iøvrigt paastaaet, at Spækhuggerne, der indjage Sælhundene saa

stor Frygt, dog selv frygte Hvalrossen og fortæller følgende Til-

') Isis 1835 pag. 725—26.
*') See Eschricht Untersiichungen iiber die nordisclieii Wallthiere. Leipzig

1849. Pag. 194 og 198 Beilagen.
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fælde som indtriiiret ved Nouksuak i det nordlige Grønland:

»Nogle Grønlændere vare just ifærd med at angribe en rolig lig-

gende Hvalros, da en Flok Spækhuggere gik løs paa den fra den

modsatte Side, men Hvalrossen gik dem imøde, og den hele Flok

skal have spredt sig ad til alle Sider. Den største af Spæk-

huggerne saae Grønlænderne i nogen Frastand dukke op igjen

tilligemed Hvalrossen, hvis Tænder vare huggede ind i den.»

\Motzfeldt skjelner iøvrigt ikke mellem de høifinnede og lavfln-

nede Spækhuggere som særegne Arter. »Det er paafaldende«,

siger han, »at Fabricius gjor Ardluk og Ardlurksoak til to for-

skjellige Arter, da det dog kun er Størrelsen, der er udtrykt i

disse to Navnes Forskjellighed. Paa den Maade kunde man jo

forøge Arternes Tal efter eget Godtbefmdende ved nye lignende

Ordbøininger, som f. Ex.: Ardlurujuksoak, Ardlukulorsuak o.s.v.«]

Capt. Holbølls egen Beretning om Spækhuggernes Leve-

maade lyder paa følgende Maade: 1827 var jeg Øienvidne til

et af disse Rovdyr anstillet Slagteri. Kn Flok Hvidfisk var af

disse blodtørstige Dyr bleven jaget ind i en Bugt i Omegnen af

Godhavn, og de bleve der i Ordets egentligste Forstand sonder-

revne af dem. Der blev dræbt langt flere end ædt, hvorved

Grønlænderne, foruden deres eget Bytte, endnu fik en god An-

deel i Spækhuggernes. — I 1830 blev i Nærheden afNarparsok,

ifølge Grønlændernes Angivelse, en stor Krepokak overvældet og,

efterat have opgivet Aanden, sønderrevet af en Orca. Af det

paa Valpladsen svømmende Spæk kom endnu henimod 15 Tøn-

der Grønlænderne tilgode. Det er fortrinsviis Spækket, der er

Spækhuggernes Yndlingssplse, ikke, som jeg paa flere Steder

har seet angivet. Tungen. Navnlig ved denne Krepokak fandtes

Tungen urørt og blev siden flenset af Grønlænderne.«

Som Resultat af disse Undersøgelser og nye Meddelelser

troe vi at kunne anføre:

1) Alle Angivelser om Kaskelotarter, der skulde nære sig

af varmblodige Dyr (navnlig en Physeter vncrops) ere grundede

paa Misforstaaelser.
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2) Derimod ere de fra Arilds Tid gjorte I*aaslande om, al

Orca'erne, skjøndt uneglelig tildeels nærende sig al' store Fisk,

ere glubende Dyr, t'iildkoinmon rigtige. De kimne sluge saavel

Marsviin som Sadlumde , endog meget store Individer, hele og

holdne, idetmindste 4 lige efter hinanden (den Nilssonske lagt-

lagelse) og i Lobel af faa Dage indtil 27 Individer, ei heller

skye' at anfalde og sonderrive selv de allerstørste Bardehvaler,

for at mælte sig paa deres Spæk.

Ur. Prof. Steenstrup meddelte paa Ur. I'rof. Dr. Krøyers

Vegne: En Notits om Slægten Argulus Miltl. oy en ny den ncer-

staaende Slægt Dixiphurus.

lir. Prof. Steenstrup meddelte derna^sl paa egne Vegne

flere Bidrag til de oceaniske Cephalopoders Naturhistorie og

geograyh iske Udbredning

.

Disse Bidrag vedkomme alle en Indsamling, som Universi-

tetets zoologiske Museum skylder Hr. Skibscapitain Andrea^ der

har gjort den paa en Heise til Mauritius og tilbage, og de ville blive

senere udførligere meddelte i Forening med Meddelelsen af 19de

April f. A.

I Mødet var fremlagt:
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The Proceedings 1860 Part III. (Proceed. of the secretary for

meetings 1861 Part I & II).

Fra Royal Society i Edinburgh.

Transactions Vol XXII Part 3. (1860-61).

Proceedings Vol IV Nr. 53—55. (1860—61).
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Modet den 23"^" Mai.

Hr. Docent J. Thomsen foreviste det Sleinheilske Spectralap-

parat og knyttede dertil følgende Bemærkninger:

Chemlen er ved de noksom bekjendte Undersøgelser af

Kirchhof og Bunsen bleven beriget med en ny analytisk Methode,

som forener en hol Grad af Noiagtighed med en vis Elegance

i sine Reactioner. Den er derfor skikket til i høi Grad at til-

trække sig saavel Videnskabsmændenes som det store Publicums

Interesse, saameget mere som den strax i sin Fødsel tjente til

Opdagelsen af tvende nye Grundstoffer (Rubidium og Caesium)

og senere har sikkret et tredie Grundstof, Thalliums Existents.

Men med disse Triumpher for Øie maa man dog ikke lade sig

blende med Hensyn til Methodens Vigtighed i almindelig ana-

lytisk Retning. Det er ingen Tvivl underkastet, at man ved

Spectralanalysen kan eftervise meget ringe Spor af forskjellige

Slotfer, navnlig Metaller, naar de enten ere tilstede i fri Tilstand

eller i en passende Forbindelse; men ligesaa vist er det ogsaa,

al, ved den samtidige Tilstedeværelse af flere Sloffer, Pieactionerne

for et eller flere af disse fuldstændigt kunne forsvinde uagtet

de ere i stor Mængde tilstede. Fluornatrium og Fluorcalcium

give hver for sig et characteristisk Spectrum , men deres Blan-

ding viser kun rs'atriumets; ligeledes giver en Blanding af Fluor-

forbindelser af Natrium, Calcium og Aluminium kun Natriums

Spectrum, selv om man fortsætter Opvarmningen i en halv Time.

Mange af Metallerne kunne endvidere kun anvendes i bestemte

Forbindelser, der ere meget flygtige, hvorved deres Billede lige-

ledes bliver kortvarigt og vanskeligt at undersøge, og det saa

meget mere, som de fleste Metaller have meget sammensalte

Specier. Jeg antager derfor, at Spectralapparalet i de alminde-

lige analytiske Undersøgelser kun vil komme til at spille en

meget underordnet Rolle, derimod er det paa sin Plads og af
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uvurdeerlig Værd ved ganske specielle Undersøgelser, navulig

ved en Revision al' GrundstolTernes Reenhed, og mangt et Æqvi-

valenttal vil inaaske blive modificeret, ligesom Tilfældet liar væ-

ret med Litliiumets, naar man forinden Æqvivalentbestemmelsen

raadfører sig med Spectralapparatet. I den almindelige analy-

tiske Melhodes Tjeneste vil dets Anvendelse imidl(;rtid vistnok

væsenligl indskrænkes til en Undersøgelse med Hensyn til Al-

kalier og alkaliske Jordarter, naar de ved Methodens alminde-

lige Gang ere befriede fra andre metalliske Forbindelser.

Hr. Stads-Ingenieur Colding meddelte derpaa Resultalerne

af en Deel Forsøg, som han havde foretaget over Udstrømning

af Varme fra Ledninger for varmt Vand. Af Afhandlingen,

som vil blive trykt i Selskabets Skrifter, meddeles her kun et

kort Uddrag.

Forfatteren har udført sine Forsøg med lange , horizontalt

liggende, cylindriske Vandledningsrør af Jern, der i indvendig

Lysning havde Diametre af 1 Tom. og 4 Tom. Ledningerne

bleve opstillede paa Vandværkspladsen i Læ af Kjedel- og Kul-

husene, hvilende paa Træbukke, fuldkommen frit i Luften.

Fra Bunden af en af de i Brug værende store Dampkjedler,

hvori Temperaturen næsten holder sig constant, — den varierer i

Reglen kun fra 131 til 134 Grader efter Celsius — , kunde han,

ved mere eller mindre at aabne en Hane for Enden af Forsøgs-

ledningen ved Udløbet, lade strømme en større eller mindre

Mængde varmt Vand igjennem den Ledning, hvormed han vilde

anstille Forsøg, og ved da foreløbig at lade en uforandret Strøm

tlyde tilstrækkeligt længe igjennem Forsøgsledningen, kunde han

opnaae, at Temperaturen i hvert enkelt Punkt af Ledningen blev

permanent, — naturligviis aftagennde fra Punkt til Punkt igjen-

nem hele Ledningens Længde fra Begyndelsen til Enden. Ved

derpaa at maale Vandets Varme ved dels Indlræ.delse, saavelsom

ved dets Udtrædelse af Ledningen, og ved tillige at maale Vand-
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strømmens Størrelse ved Udløbet, bestemte han Størrelsen af

den paa Veien tabte Varmemængde , hvilken selvfølgelig var

ligestor med den Varmemængde, som udstrømmede igjennem

Ledningen i den Tid, hvori Vandet gjennemløb Forsøgslednin-

gen. Forfatteren nøledes imidlertid ikke med at bestemme Van-

dets Temperatur ved dets Ind- og Udløb af Ledningen; han

indrettede sit Apparat saaledes, at han kunde bestemme Vand-

temperaturen i en heel Række af Punkter langs ad Forsøgsled-

ningen. Det er nemlig klart, at naar man for et tilstrækkeligt

Antal af Punkter langs ad Ledningen bestemmer Ledningens

Temperatur, saa vil man derved kunne construere en Curve, som

angiver Temperaturen for hvert enkelt Punkt af Ledningen og

naar det endvidere betænkes, at hver enkelt Vanddeel, som

gjennemstrømmer Ledningen, paa sin Vei igjennem denne, stedse

maa antage den Temperatur, som Curven angiver, forudsat at

Temperaturen er permament, saa vil det ogsaa blive indlysende,

at da Vandet strømmer frem med en constant Hastighed, saa

behøver man blot at dividere alle de gjennemløbne Længder

med denne Hastighed for deraf at finde de Tider, som Vandet

har været underveis, Afkjølingstiderne, hvilke Tider sammenholdt

med de tilsvarende Temperaturer efter den omtalte Temperatur-

curve ville fremstille Loven for Temperaturens Aftagelse med

Afkjølingstiden. For at maale Vandets Temperatur i de for-

skjellige Punkter af Forsøgsledningen, benyttede Forfatteren korte

Stykker, med Metalbunde forsynede Jern-Maalerør af en halv

Tomme i indvendig Diameter, hvilke Maalerør indskruedes i de

Muffestykker, hvormed de enkelte Rør af Forsøgsledningen sam-

ledes, saa dybt, at det varme Vand, som gjennemstrømmede

Ledningen, heelt omgav den nederste Deel af Maalerøret, hvori

der fyldtes Qviksølv. Den 1-tommige Forsøgsledning, der havde

en Længde af 208 Fod, havde 9 saadanne Maalerør i nogen-

lunde lige Afstand fra hinanden, og den 4-tommige Ledning,

der havde en Længde af 46V2 Fod, havde 5 Stkr. Maalerør.

For at bestemme Vandets Temperatur i ethvert af disse Punkter
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paa Ledningen, behovede han kun al nedsætte et Thermometer

i det i Maalerøret indeholdte Qviksølv, da han ved directe For-

søg havde overbeviist sig om , al Maalerøret virkelig paa del

Allernærmeste angav samme Varmegrad, som Vandel havde.

Med disse Varmvands -Ledninger har Forfatteren udfort en

Mængde Forsøg over Varmeudstromningen ved forskjellige Vand-

føringer og forskjellige Temperaturer samt under forskjellige

Vejrforhold, og han er derved kommet til følgende mærkelige

Resultater:

{. Al den bekjendle Formel, som Dulong og Petit have frem-

stillet for V^armens Udstrømning, ikke gjælder for Varmens

Udstrømning af sædvanlige Varmvandsledninger med per-

manent Temperatur; men at derimod den tidligere af

Newton fremstillede Lov, som efter Dulong & Petits Forsøg

skulde være urigtig ved de TemperaturdifTerentser, hvormed

Forfatteren har arbeidet, tverlimod viser sig at \ære fuld-

kommen naturtro for alle Varmegrader op til 125° C. og

sandsynligviis for endnu meget høiere Varmegrader.

2. At da den simple Newtonske Lov viser sig al være correcl

under permanente Temperaturer ved de her omlalle Forsøg,

som ere udførte i større Maalestok, end tidligere Forsøg

over Varme-Udstrømningen, saa slutter Forfatteren, at denne

Lov sandsynligviis ogsaa vil findes at være correcl i alle

Tilfælde, hvor Temperaturen er variabel.

Da den almindeligt benyttede Differentialligning for Var-

mens Bevægelse i en prismatisk Stang eller el cylindrisk Rør,

saa al sige staaer og falder med den Newtonske Lov, saa slutter

Forfalteren endvidere, al denne Ligning med Tilnærmelse maa

være rigtig, naar Røret kun har smaae transversale Dimen-

sioner; og gaaende ud herfra, fremstiller han Loven for

Varmens Fordeling og Udstrømning af en horizontalt lig-

gende, cylindrisk Jernledning, der har en reen metallisk

Overflade, og er gjenneraslrømmet af en conslant Strøm af

varmt Vand, under permanente Temperaturforhold, og han
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finder navnlig, at disse Love kunne udtrykkes i følgende

Formler:

_ _55300__ ^ ,u^^-e\
I +o,0o. B D^'Xu-e) •••'*'

- 70400 ('..„/^-^^ ...,3,
1 +0,Oo.S^"Z)-'"^\ M—

u — b^ (M^_ø)e-o,oooo42a-i-o,o5.;?)^r (O

M? = 0,00064 (1 + 0,05 .E){u — e) (D)

som alle fuldstændigt bekræftes af Erfaringen ved de udførte

Forsøg, naar vi ved d og D betegne Ledningens indvendige

og udvendige Diametre, i Fod; ved Q betegne Ledningens

Vandføring pr. Secund, udtrykt i Cubikfod; ved x den

Længde af Ledningen, som Vandet gjennemløber i T Se-

eunder, udtrykt i Fod; ved u^ Temperaturen af Vandet

svarende til cc = O og T=0, ved ?i Temperaturen af Van-

det efter Forløbet af Tiden T og ved B Temperaturen af

den omgivende Luft, som strømmer hen over Ledningen

med E Fods Hastighed pr. Sec. , alle disse Temperaturer

udtrykte i Celsiusgrader; w er den Varmemængde, som ud-

strømmer af 1 Qvadratfod Overflade pr. Sec, naar Differents-

temperaturen er [u — B] og Varmemængden udtrykkes i

Varme -Eenheder = 1 Pund Vand opvarmet 1 Grad Cel-

sius, log og e betegne endelig den briggiske Logarithme og

Grundtallet for de naturlige Logarithmer (e = 2,71828...).

3. Naar Vandledningen ikke har ganske smaa transversale

Dimensioner, saa flnder Forfatteren ved sine Forsøg, at

Temperaturen aftager fra et vist Punkt inde i Ledningen

udad imod Ledningens Overflade med en Størrelse, der

meget nær er proportional med Qvadratet af Afstanden fra

det omtalte Punkt.

4. Ved at anstille Forsøg med den 4-tommige Vandledning,

som foreløbig var bleven gjennemstrommet af en constant

Vandmængde under permanente Temperaturforhold, men
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hvori Vandstrømmen deroftcr pludselig blev standset ved

at lukke Afløbslianen, har Forfatteren undersøgt Varmetabet

fra Tid til anden efter Aflukningen og derved fundet,

at Temperaluren i Begyndelsen sank meget hurtigere

end efter den Newtonske Lov, men senere stedse langsom-

mere og langsommere, ganske i Overensstemmelse med

Resultaterne af Dulong og Petits Forsøg. Men da Varme-

tabet ikke i Virkeligheden kunde være større, ved samme

Temperaturforskjel , end naar Temperaturforholdene vare

permanente, saa sluttede Forfatteren, at det kun maatte

være et tilsyneladende Phenomen, sandsynligviis hidrørende

fra, at de forandrede Forhold, der indtræde ved Vand-

strømmens Standsning, kræve en anden Varmefordeling i

den afkjølende Masse, og det saaledes, at Overfladen og

de nærmest vedliggende Vanddele pludselig maae afgive

en forboldsviis stor Mængde Varme, medens de indre Dele

af Massen rimeligviis afgive en forboldsviis lille Varme-

mængde umiddelbart efter at Varmetilgangen standses.

Forfatteren har derefter anstillet Forsøg over Afkjølingen af

Vandet i forskjellige Dybder af et 6 Tommers Rør og har

fundet, at Temperaturen ved Bunden af Ledningen strax

efter Aflukningen sank meget hurtigere end efter den

Newtonske Lov, hvorimod Temperaturen i Nærheden af det

varmeste Punkt af Ledningen i Begyndelsen sank meget

langsommere end efter den Newtonske Lov; men han fandt

tillige at disse Hastigheder i Løbet af en halv Times Tid

begge nærmode sig til den Newtonske Lov, hvilken Lov

han derfor antager som gjældende for det virkelige Varme-

tab. Da nu Delong & Petit have arbeidet med varme

Legemer, der pludselig bleve bragte ind under Forhold,

som vare aldeles forskjellige fra dem, hvorunder de havde

modtaget deres Varmemængder, og idet han påaviser at

saadanne Phenomener maatte vise sig, naar den Newtonske
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Lov er riglig, saa antager Forfatteren det som sandsynligt,

at nærmere Undersøgelser ville føre til del Hosiillat, al de

af Dulong og Petit fundne Afvigelser heller ikke ere virke-

lige, men kun tilsyneladende Afvigelser fra den IS'ewtonskeLov.

I Mødet blev fremlagt:

Fra het Provingial Vtrechtsche Genootschap van Kunsten en

Wefenschappen

.

Verslag van het verhandelde in de algemene Vergadering.

Aanteckneningen van hel verhandelde in de Seclie-Vergadering

1859, 60 og 61.

Dr. Carl Semper. Entwickelungsgeschichle der Ampularia polita.

Dr. Ed. Claparéde. Recherches sur revolution des Araignées.

Fra det astronornuJce Observatorium i Altona.

Astronomische Nachrichten Nr. 1350— 67.

Fra Prof. Gistel (genannt Tilesius).

Isis Encyclopildische Zeitschrift Nr. I— 16. 1850.

Literatur-Historisches 1857.

Fra physikalisch-æhonomisclie Gesellschaft i Kønigsberg.

Schriften II Jahrgang 1861. 1ste Ablh.

Fra Dr. Carl Fnzmann i Dresden.

Die Specialgesetze der Ernåhrung såmmllicher Organismen.

Dresden 1862.

Fra magnetisches und meteorologisches Observatorium i Prag,

Magnetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag,

22sler Jahrgang. Prag 1862.

Fra Schlesw. holstein-lauenb. Gesellschaft filr vaterlåndische

Geschichte.

Jahrbiicher Band III, Hefte 3, Band IV, Hefte 1— 3. Kiel 1860—61.
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Quellensammliing Bd. I,

Chr. Johansen. Die nordfriesische Spraclie nach der Foliringer

und Atnrumer Mundart. Kiel 1862.

Fra Istituto Veneto.

Alti. Serie III, Tome VI, Dispens 6, 7. 8 og 10.

— _ III, — VII, — 1 og 2.

Memorie Vol. X.

Fra Museum d'histoire naturelle i Parts.

Archives du Museum, Tome X Livr. III og IV.

Fra Royal Society i London.

Proceedings Vol. XI Nr. 47.

Fra Observatoire de San Fernando.

Almanaque nautico para 1863. Cadix 1861.

Fra Geological Survey of India.

Memoirs Vol. III Part. 1. 1861.

Annual Report 1860—61.

Fra Royal Dublin Sociefy.

The Journal. Jan.—April XX—XXI.

— — Juli-Oclober XXII—XXIII.

Fra Académie Royale de Belgique.

Mémoires Tome XXXIII. Bruxelles 1861.

-Mémoires couronnés et Mémoires des Savants étrangers.

Tome XXX. 1858—61. Bruxelles 1861.

Collections de Chroniques Belges inédites
,

publiées par ordre

de Gouvernement.

Les quatorze livres sur IHistoire de la ville de Louvain.

Part. I & II.

Chroniques de Jean de Stavelot. Bruxelles 1861.

Bulletins de TAcadémie; 30 Année, 2 Serie. T. XI <fc XII.

Bruxelles 1861.

Mémoires couronnés et autres Mémoires. Collection 8. T. XI & XII.

Bruxelles 1861.

Fra Observatoire Royale de Bruxelles.

Annales de l'Observatoire Roy. de Bruxelles. Tome XII.

Bruxelles 1801.
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Fra Prof. Quetelet.

Observations des Phénoménes périodiques. 1861.

Anniuiire de robservaloire Roy. de Bruxelles 1862, 29 Année.

Sur les étoiles filantes par Herrich el Quetelet.

De la nécessité d'un systéme general d'observations.

Sur le magnetisme et sur l'électricité pendant les orages.

Sur la statistique générale des dilTerents pays.

Fra Uoyal Geographical Society i London.

Proceedings Vol. III—IV. 1861.

Fra Geological Society i London.

The Ouarterlv Journal. Vol. XVI. Part 3 Nr. 67.
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i den 7"^" November.

Hr. Professor Bernhardt holdt et Foredrag om en for den

Danske Fauna ny Delphinart og fremlagde til Oplysning de vig-

tigste Skeletdele af tvende Individer af den, som han for ikke

længe siden havde erhvervet til det Kongelige naturhistoriske

Musæum. Meddelelsen lyder (med nogle senere Tilsætninger*))

som følger:

To Gange i Løbet af Sommeren er en stor, i flere Hen-

seender mærkelig Delphin dreven død iland paa Vestkysten af

Sjælland. Tilfældet vilde, at jeg først hørte tale om den, der

sidst blev kastet ind paa Stranden, og da det var ved de Skridt,

jeg foretog for at komme i Besiddelse af nogle Dele af denne,

at jeg fik Underretning om det andet, tidligere strandede Individ,

skal jeg ogsaa her i min Meddelelse gaae ud fra den.

Den 14de August bragte Kallundborg-Avis den Efterretning,

som derfra gik over i flere af de kjøbenhavnske Blade, at et

efter Sigende 8 til 9 Alen langt Hvaldyr adskillige Dage iforveien

var kastet dødt op paa Asnæs Sønderstrand, der hører under

Grevskabet Lerchenborg. Den korte Beretning indeholdt Intet

om Dyrets Farve eller Udseende, men paa Grund af den opgivne

^) Disse Tilsætninger ere tildeels foranledigede derved, at jeg, efterat min

Afhandling allerede var meddeelt i Selskabet, har havt Leilighed til at see

og sammenligne endnu et tredie Skelet af denne Art. Kort fer Pintse

d. A. strandede der nemlig ogsaa ved Middelfart et Individ (en d) af

denne Delphin; det lykkedes Hr. Etatsraad Eschricht at erhverve det saa

godt som fuldstændige Skelet til Universitetets physiologisk-zootomiske

Musæum, og han har havt den Godhed at tillade mig at afbenvlte det til

denne min Afhandling, en Velvillie, som har gjort mig det muligt at

kunne give noiagtig Oplysning blandt Andet om Hvirvelantallet, hvortil

mit eget Materiale ikke var tilstrækkeligt.

S
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Størrelse formodede jeg, at det snarest niaatte være en Orca-

Art, en saakaldt Sværdfisk eller Spækhugger, altsaa et nogenlunde

vel bekjendt Dyr, og da der ovenikjøbet kun var ringe Udsigt til,

at jeg, en Række Dage efter Indstrandingen, skulde komme

tidsnok til at faae noget synderligt Udbytte af en Reise til Stran-

dingsstedet, vilde jeg ikke tage derhen. En tre Ugerstid senere

fik jeg imidlertid en Tand^jjt see, som en medicinsk Studerende,

Hr. Rørbye, der under et Ferieophold i Nærheden af Asnæs var taget

hen at see Delphinen kort efter, at den var kastet ind paa Stran-

den, havde fundet liggende ved Siden af Aadselet og bragt med

sig til Kjøbcnhavn. Ved Synet af denne Tand blev det mig

strax klart, at det indstrandede Hvaldyr ikke kunde være nogen

af vore Oz-ca-Arter, men maatte være et Dyr, af hvilket det var

magtpaaliggende at redde, om det saa kun var Stumper og Stykker,

og da jeg nu tillige hørte, at Grev Lerche til Lerchenborg skulde

have ladet Aadselet nedgrave, henvendte jeg mig til Hr. Greven med

den Anmodning at turde tage ud til Asnæs og faae det gravet

op igjen for at samle Knoglerne til et saa fuldstændigt Skelet,

som Omstændighederne maatte ville tillade. Ved min Ankomst

til Lerchenborg fandt jeg hos Grev Lerche den velvilligste Mod-

tagelse og al den Bistand, jeg behøvede; men de nærmere Op-

lysninger, jeg nu fik paa Stedet selv, maatte desværre i ikke

ringe Grad formindske de Forhaabninger, som jeg havde knyttet

til mit Besøg. Delphinen var nemlig rigtignok bleven gravet ned,

men for at anvendes som Gjødning, og paa Grund af dens betydelige

Vægt havde man, for at lette sig Arbeidet, først hugget den i

mange Stykker, som derpaa vare blevne fordeelte over en tem-

melig stor Plads, hvor def vilde være meget vanskeligt at finde

dem igjen. Tillige hørte jeg imidlertid til min Beroligelse, at

det (som jeg nok tænkte) virkelig ikke vilde have hjulpet stort,

om jeg var taget tidligere afsted; thi Delphinen var bleven fun-

den den 9de August og allerede den Ule bleven hugget i Styk-

ker, altsaa flere Dage førend Beretningen om Indstrandingen
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naaede Kjøbenhavn, ogSønderliiigningen var foretaget saa grundigt,

at selv Hovedet var blevet hugget midt over, og at mange af

Hvirvlerne vare blevne splintrede. Det blev mig snart indlysende,

at jeg maalte opgive IJuabet at faae samlet Brudstykker nok

til et nogenlunde fuldstændigt Skelet, men takket være den Hjælp,

der blev ydet mig, lykkedes det dog at finde de vigtigste

Dele af dette , og deriblandt navnlig Brudstykkerne af Craniet,

Halehvirvlerne, Skulderbladene, Armknoglerne og nogle Hvirvler.

Heller ikke var jeg synderlig heldig med Hensyn til de mundt-

lige Oplysninger, som jeg søgte at indhente hos de Personer,

der havde seet Dyret, da det laa opkastet paa Stranden; det

Eneste, jeg nogenlunde fik oplyst, var, at det havde været en

Hun og 19 Fod langt, altsaa endog lidt længere end det op-

rindeligt var opgivet; om dets Udseende og Farve derimod løde

Angivelserne modsigende.

Medens Oplysningerne om dette Individ saaledes vare og

bleve mindre tilfredsstillende, fik jeg under mit Ophold paa

Lerchenborg en anden værdifuld Efterretning, den nemlig, at

der nogen Tid iforveien ogsaa ved Refsnæs Fyrtaarn var fundet

en stor Delphin drivende død paa Sandrevlen tæt inde ved Land,

at den var bleven bjerget, og at Skroget var blevet liggende

paa Strandbredden, efter at man havde skaaret Spækket af, og

smeltet omtrent 40 Potter Tran af det. Omstændighederne til-

lode mig ikke strax fra Asnæs at tage hen til Refsnæs; jeg

maatte først vende tilbage til Byen ; men efter at jeg ved nær-

mere Forespørgsel havde forsikkret mig om Efterretningens Paa-

lidelighed og faaet saadanne Oplysninger, som gjorde det ikke

usandsynligt, at det kunde være en Delphin af samme Slags som

den ved Asnæs strandede , benyttede jeg et gjæstfrit Tilbud af

Hr. Barner paa Refsnæsgaarden og tog, ledsaget af Musæets

Conservator, derud i de første Dage af October. Jeg fandt Dy-

ret, paa hvilket det Allermeste af Kjødet endnu sad fast, lig-

gende nedgravet i Nærheden af Fyrtaarnet ved Foden af Klit-

8'
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terne og dækket med Sand; til min Tilfredsstillelse viste del

sig virkelig at være samme Art, som den ved Asnæs strandede

Delphin, men rigtignok et mindre, ikkun henimod 14 Fod langt

Individ, og skjøndt det (som der sagdes) var blevet fundet

allerede i Juni, altsaa for mere end tre Maaneder siden, var

Forraadnelsen dog ikke skreden saa vidt frem, som man skulde

ventet. Efter lo Dages temmelig anstrængt Arbeide laa det

paa nogle mindre vigtige Mangler nær fuldstændige Skelet^)

færdigt til Forsending, og med en Redebonhed, som jeg ikke

nok kan paaskjønne, føiede Hr. Barner til al den øvrige Bistand,

han saa velvilligt havde ydet mig, endnu den Godhed at lade det

bringe til Kallundborg for derfra med Skibsleilighed at forsendes

hertil Byen. Nogen Underretning om Dyrets Udseende og Farve,

førend det blev afspækket, kunde jeg imidlertid ligesaa lidt ind-

hente her paa Refsnæs som tidligere paa Asnæs; end ikke

Kjønnet kunde oplyses; de Folk, der havde fundet Delphinen,

kunde Intet bestemt sige derom, og paa den nedgravede

Krop var der intet erkjendeligt Spor af ydre eller indre

Kjønsorganer at finde; ved Afspækningen vare baade de

ydre Kjønsdele og Bækkenknoglerne blevne skaarne bort,

og de indre Dele vare saa stærkt angrebne af Forraadnel-

sen, at Undersøgelsen af dem intet Resultat gav. Det er saa-

ledes væsentligst kun Skelettet, man har at holde sig til for at

afgjøre, hvad det er for en Delphin, som i disse to Tilfælde er

dreven ind paa vore Kyster; men heldigviis kan Spørgsmaalet

ogsaa ved Hjælp af delte besvares.

At det ikke er nogen af de hidtil beskrevne større

Arter, fra Nordsøen og den nordlige Deel af Atlanterhavet,

er udenfor al Tvivl; allerede et flygtigt Blik paa de i det

^) Hvad der mangler er, foruden Bækkenknoglerne, kun de 3 sidste Hale-

hvivler og den hoire Brystfinne; den sidste er sandsynligviis gaaet tabt

derved, at Ræve havde gravet sig ned til Aadselet og havde slæbt den

bort; Halehvirvlerne synes at have manglet tilligemed Sttirstedelen af

Halefinnen allerede, da Delpliinen fandtes drivende i Soen.
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Følgende givne Afbildninger af Craniet og Brystfinnen vise

slrax, at det ikke kan være nogen af de nordiske 0/ca- Ar-

ter, at det ligesaa lidt kan være den for nyligt paa et be-

skadiget og ufuldstændigt Cranium opstillede Olobiocephalus iii-

crassatus^), endnn mindre den sædvanlige Grindhval, Olobio-

cephalus melas, og at det endeligen heller ikke er Cuviers

hidtil kun i faa Tilfælde iagttagne Delphinus gn'seus, Typen

for Grays Slægt Grampiis. Der er imidlertid foruden disse mere

eller mindre vel kjendte, store og faatandede Arter for kort siden

iagttaget endnu en fra alle disse forskjellig og meget udmærket

Form i vore nordiske Farvande. Den 2ide November f. A. kom

nemlig en anseelig Flok meget store Delphiner ved Daggry ind

i Kielerbugten ; det lykkedes endeel Fiskere og Søfolk i Baade

at skille en tredive Stykker fra Resten af Flokken og at drive

dem heelt ind i Havnen, hvor man flk dræbt een, medens de

øvrige derimod atter slap ud, trods al den Umage man gjorde

sig for at bringe dem til at strande. Den dræbte Delphin , en

16 Fod lang Hun, blev foreviist i Kiel og rundt omkring i Hol-

sleen og kjøbt til Kieler-Universitets anatomiske Samling; der er

hidtil ikke offentliggjort nogen fuldstændig Beskrivelse af den, og

navnlig er der Intet blevet bekjendtgjort om dens Beenbygning,

men i en kort Beretning om den hele Begivenhed, som Dr.

Mobius har meddeelt i Tidsskriftet »der zoologische Garten«^),

er der tillige givet nogle, rigtignok tarvelige Oplysninger om den

fangede Delphins Udseende og Tandforhold , og man har ogsaa

ad en anden Vei faaet en yderligere og mere tilfredsstillende Kund-

skab om dens ydre Form, nemlig ved Hjælp af et Par ret vel udførte

Pholographier og en meget smuk, omtrent 17 Tommer lang

Gibsmodel, som Professor Behn har ladet tage af det nylig

dræbte Dyr. Her er altsaa endnu en Form, som maatte komme i

Betragtning, naar det gjaldt om at afgjøre, hvad for en Art det er,

der er dreven iland ved Asnæs og Refsnæs; og virkelig var

>; The Proceedings of the Zool. Soc. of London f. 1S61 p. 309.

*) 111 Jahrgang, >'r. 2 (Februar. 1862) p. 39.
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der foruden Størrelsen flere andre Forhold ved denne sidste,

saasom Luffernes Form og Størrelse, Tændernes Antal og Be-

skaffenhed, som maatte lede Tanken hen paa den Kielske Del-

phln og vække en stærk Formodning om, at det virkelig var

den, som ogsaa forelaa her. Forsaavidt man herimod skulde

ville indvende, at det vilde være besynderligt, om en Delphin,

som ikke vides tidligere at være iagttaget her i Norden , nu

pludselig i Lobet af ikke mange iVlaaneder viiste sig ikke

blot een, men tre Gange, saa turde det, ret beseet, dog

være endnu besynderligere, om med saa korte Mellemrum to

store hidtil ukjendte Hvaldyr havde viist sig ved vore Kyster,

og Indvendingen falder formeentlig bort, naar man betænker, at

det ikke var et enkelt Individ, men en stor og aabenbart vild-

farende*) Flok, som kom ind i Kielerbugten , og at Asnæs- og

Refsnæs-Delphinerne jo rimeligviis have hørt til denne. Thi

at en slig Flok, naar den først engang har forvildet sig ind i

uvante snevre Farvande, kan vedblive i længere Tid at streife

omkring i dem, uden igjen at kunne finde Veien ud i det store

aabne Uav, er rimeligt nok-). Da imidlertid alt, hvad der hidtil

er blevet bekjendt om Kielerdelphinen, væsentUgst vedrører dens

^) Thi at disse kolossale Dyr skulde høre hjemme 1 Østersøen og de snevre

Farvande mellem vove Øer, eller endog hint skulde vise sig der nogen-

lunde hyppigt, ville vel neppe ret Mange være villige til at antage.

') At disse Individer virkelig have hørt til den Flok, som kom ind i Bugten

ved Kiel, bliver endnu sandsynligere ved den allerede forud i en An-

mærkning anførte Omstændighed, at der jo ogsaa ved Jllddclfart er fun-

det et Individ af samme Art, og det kort for Pintse d. A. , altsaa netop

i Mellemtiden mellem den Gang Flokken først opdagedes i Kielerbugten

og Indstrandingen af det ved Refsnæs fundne Aadsel. Det skulde end

ikke undre mig, om en Deel af den ved Kiel adsplittede Flok, endnu

streifede omkring i vore Sunde og Belter, og om det viste sig, at de to

store Delphiner, som ifolge Dagbladenes Beretninger ere drevne iland ved

Naskov i de sidste Dage af October, ogsaa hørte til den her omtalte Art

Størrelsen (7 og 9 Alens Længde og »et Omfang som en Hest«) passer

ialfald godt. Desværre have de Skridt, som herfra Byen ere foretagne

for om muligt at redde nogle Dele af disse Dyr for vore Musæer, saavidt

mig bekjendt, endnu ikke bragt noget Resultat.
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Ydre, medens derimod Beenbygningen endnu er fuldkommen

ubekjendt, og da paa den anden Side jeg ikke vidste Synderligt

om, hvorledes mine Delphiner havde seet ud, naar jeg undtager,

at jeg kjendte LutYens Form, idet jeg nemlig paa det ved Ilefs-

næs nedgravede Individ havde fundet den ene Luffe endnu saa

ubeskadiget, at jeg kunde tage et nøiagtigt Omrids af den;

saa kunde jeg vel paa Grund af de foreliggende Oplysninger ansee

det for sandsynligt, at de to sidste vare samme Art som den

første, men en fuldstændig Vished kunde dog under de sted-

findende Forhold kun vindes ved en Sammenligning af Ske-

letterne eller ialfald af de mere charakteristiske Dele af disse.

Jeg skrev derfor, for ad denne Vei at faae Spørgsmaalet af-

gjort, til Professor Behn og vedlagde en Skizze af Craniet af

det ved Asnæs ilanddrevne Individ; min fordums Reisefælle

havde den Godhed ikke blot fuldstændigt at bekræfte min For-

modning, men tillige at meddele mig saadanne Oplysninger om

Craniet paa det i Kiel opstillede Skelet, at jeg blev istand til

selv at kunne vurdere Betydningen af de individuelle Forskjel-

ligheder, som der viste sig mellem de to Cranier i enkelte

Smaating.

Efter at det allsaa kan betragtes som afgjort, at vi i alle

de forskjellige, her omtalte Tilfælde kun have med een og samme

Art at gjøre, bliver det næste Spørgsmaal del, om denne Art

allerede er tidligere beskreven eller ikke; thi fordi det ikke er

nogen af de almindelig bekjendte Delphiner fra de nordiske

Farvande, er det naturligviis ikke dermed sagt, at det tillige

er en overhovedet aldeles ubekjendt Form, og, som vi skulle

faae at see, er dette sandsynligviis heller ikke Tilfældet. Rigtignok

vil man søge den forgjæves ogsaa blandt de øvrige mere eller

mindre vel kjendte »nulevende« Arter; selv den blandt disse,

som den maaskee kommer nærmest, den hos Bonnaterre be-

skrevne, men siden hans Tid aldrig gjenfundne Delphinus feres
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fra Middelhavet*), maa, saafremt Beskrivelsen er Dogenlimde

paalidelig, være et ganske andet Dyr, skjondl den, hvad Læng-

den og Tændernes Antal og Størrelse angaaer, stemmer med

vor. Men Sagen stiller sig anderledes , naar man ogsaa tager

de fossile elier saakaldt fossile Arter med i Betragtning; blandt

disse er der een, Olsens Phocaena crassidens-} (Orca crassidens

Gray**)), med hvilken den ialfald har en skuffende Lighed, der-

som den virkelig ikke er identisk med den. Denne Art er grun-

det paa et Cranium og nogle flere Skeleldele, som for en Snees

Aar siden bleve opgravede under Tørvelaget i det store Mose-

drag i Lincolnshire ikke langt fra Byen Stamford. Der er

saaledes i Forholdene, hvorunder disse Levninger ere fundne,

Intet, som udelukker Muligheden, at de kunne tilhøre en

endnu levende men ubekjendt Art, og skjøndt deres Ud-

seende bevægede den beromle Naturforsker, hvem Underretnin-

gen om dem skyldes, til at antage dem for »fossile«, har han

dog selv paa en Maade henpeget paa slig, om end fjern Mu-

lighed. Owen har ikke beskrevet Andet end Craniet af sin Phocaena

crassidens^ og Beskrivelsen, som nærmest er beregnet paa at vise

Forskjellen mellem den ny Art og Spækhuggeren og Grindhvalen, er

ikke udførlig nok til at tilstede en gjennemgaaende Sammenligning

mellem haus og vore Cranier; i et enkelt Punkt endelig, hvis Betyd-

ning skal blive nærmere drøftet i det Følgende, kan det maaskee

være tvivlsomt, om hans Beskrivelse ganske stemmer med de For-

hold, som vor Delphin frembyder; men paa den anden Side passer

•den korte Skildring iøvrigt meget godt, og de Afbildninger, som

ledsage den (nemlig to Figurer af Craniet "•), og en af de 5 første

M Tableau encyclopédique et méthodique des trois regnes de la nature.

Cétologie par M. l'Abbé Bonnaterre. Paris 1789 p. 27.

^) A History of British Fossil Mammals and Birds. London 1846, p. 516.

^) The Zoology of the voyage of H. M. S. Erebus and Terror. Mammalia.

London 1846, p. 34. — Catalogue of the spec. of .Mammalia in the colL

of the Brit. Mus. Part. 1, Cetacea. London 1850, p. 94.

*) L c. fis. 213 p. 516 og fig. 216 p. 523.
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til et Stykke sammenvoxede HalslivirvlerM) vise ikke hiol en Lig-

hed med vor Delphin i de almindelige Omrids, men frembyde i

det Enkelte netop de Særkjender, som udmærke den fremfor

alle de andre mere eller mindre beslægtede Former. Jeg troer

derfor, at man virkelig i den ved vore Kyster strandede Delphin

maa erkjende denne Owens Phocaena cras.n'dens , hvor besyn-

derligt det end kan klinge, at den første Kundskab om et

Hvaldyr, som endnu den Dag i Dag i store Flokke streifer

om i vore nordiske Have, skal være kommet til os gjennem

et Individ, som Aartusinder tilbage i Tiden fandt sit Hvilested

paa en Havbund , der nu udgjør en Deel af Englands Jords-

mon ; men jeg skal tillige indrømme, at de Oplysninger, som

foreligge i Literaturen om denne Art, maaskee ikke ere til-

strækkelige til at hæve enhver Tvivl om denne Menings Rigtig-

hed, og at der ved en umiddelbar Sammenligning med det

fossile Cranium muligviis kunne vise sig Forskjelligheder , som

ikke fremgaae af Owens Beskrivelse og Afbildninger. .Men hvad

enten vor Delphin er den samme som Owens Phocaena crassi-

dens eller ikke, har den en særlig Interesse derved, at den,

skjøndt beslægtet baade med Orcaerne, med Globiocephalerne

og med Grays Slægt Grampus ^ dog hverken efter sine ydre

Særkjender eller sin Beenbygning lader sig indordne i nogen

af dem uden med en hvis Tvang. Den ydre Form, er (som

allerede bemærket) ret tilfredsstillende bekjendt af de Photo-

graphier og den Model, der ere tagne af det kielske Exemplar,

og da jeg ikke kan føie Xoget til hvad disse vise, skal jeg ikke

opholde mig med en vidtløftig Beskrivelse af denne, Been-

bygningen derimod, som endnu er ubekjendt, skal jeg prøve

paa at skildre ved Hjælp af Skeletterne elier Skeletdelene

af de 3 Individer, der have staaet til min Raadighed. Af

disse er den ved Asnæs strandede Hun ikke blot (hvad man

allerede paa Grund af dens betydeligere Størrelse maalte for-

») 1. c. Gg. 214 p. 520.
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mode) el ældre Dyr end noget af de to andre, men vel endog,

efter Knoglernes Udseende at dømme , et særdeles gammelt In-

divid; det ved Refsnæs ilanddrevne Individ er rigtignok kun

høist ubetydeligt mindre end den ved Middelfart strandede Han

;

men det endnu af særskilte Stykker bestaaende Brystbeen og

de mindre fuldstændigt sammenvoxede Halshvirvler gjøre det

dog rimeligt, at det er det yngste af dem alle 3; imidlertid er

dog heller ikke dette Individ paa nogen Maade noget meget

ungt Dyr.

Skjøndl Beenbygningen hos denne Delphin vistnok i det

Hele taget maa kaldes ret kraftig i Forhold til dens Længde,

gjælder det dog navnlig om Hovedskallen, der udmærker sig ved

svære , næsten plumpe Former og udgjor ikke langt fra en

Sjettedeel (nøiagtigere -13) af det tørrede Skelets hele Længde.

Af de Delphiner, der maae komme i Betragtning som dens

nærmere Slægtninge, Grindhvalerne, Grampuserne og Spækhug-

gerne, ere de sidste maaskee de, som den, hvad Hovedskallens

almindelige Omrids angaaer, nærmer sig meest; mindre Lighed

viser den formeentligen i den Uenseende med Grampuserne og

fjernest staaer den vistnok Grindhvalerne. Betragter man de

tvende Træsnit (Side 1 1 3 og 115), der fremstille Hovedskallen af det

ved Refsnæs ilanddrevne Individ i en Fjerdedeel af den naturlige

Størrelse seel fra Siden (Fig. 1) og ovenfra (Fig.2), og sammenholder

man dem med Hovedet af en Orca, vil man let bemærke, at Ligheden

mellem dem navnlig træder frem i det egentlige Cranium (Hjerne-

kassen) og især fremkaldes ved den stærke Udvikling af Nakke-

kammen og dennes Retning samt ved det betydelige Omfang,

som Tindingegruberne [fossce- temporales) have, og som atter

betinges af det kraftige Tandsæt og Underkjæbens dertil svarende

Tyngde og Plumphed. I del Enkelte vil man imidlertid finde

Afvigelser nok; saaledes helder Nakken eller Baghovedet ikke
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saa skraal fortil som hos Orcaerne, og er ikke udhulet, som

hos disse; men paa den anden Side hæver den sig heller ikke

saa steilt i Veiret og er neppe heller saa hvælvet som hos

Grampus eller Glohiocephalus. Fremdeles ere hos Orcaerne

Tindingegruberne meget dybt indhulede , og den Deel af dem,

som dannes af Pandebenene, er snarere større end mindre end

deres bageste af Isse- og Tindingebenene begrændsede Deel.

Ilos vor crassidens derimod udgj«r den Deel af Tindingegruben,

som indesluttes af I'andebenene ikke engang Halvdelen af hele

Gruben, og det Stykke af dens Væg, som Isse- og Tindinge-

bennene danne, er ikke huult, men hvælvet. Herved bliver

unægtelig Tindingegruben mindre rummelig end hos Spækhug-

gerne, men tildeels opveies denne Formindskelse i Dybden igjen

derved, at den strækker sig længere bagtil end hos disse sidste,

idet den Fortsættelse af Nakkekammen, som bagtil begrændser

den, beskriver en parabolisk Krumning, og ikke en simpel Cir-

kelbue saaledes som hos Orcaerne (ialfald hos Slægtens nordiske

Arter). Hos Grampuserne og Grindhvalerne ere Tindingegru-

berne meget mindre, og Pandebenets Andeel i dem er, navnlig

hos de sidstnævnte, næsten for Intet at regne. Eiendommeligt

for vor Delphin er det endvidere, at det ikke er Næsebenene,

men derimod en fremspringende Knub paa det med Nakkebenet

sammenvoxede Mellemissebeen {os interparietale) bagved Nakke-

kammen, som danner Hovedskallens høieste Punkt; thi hos alle

de tre beslægtede Former er netop det Modsatte Tilfældet.

Hertil kommer fremdeles, at Næsebenene ikke ere rykkede saa

nær op til Nakkekammen som tios disse , men ere anbragte et

godt Stykke (henimod 3 Tommer) foran for den, hvilket naturligviis

har sin Grund i, at den Snip af Mellemissebenet, som springer

frem foran denne Kam, og den Strimmel af Pandebenene , som

ikke dækkes af Overkjæbebenene, her er bredere end hos hine.

Det kan maaskee synes betænkeligt at ville hente et Særkjende

fra et Forhold som dette, da hos Hvaldyrene Craniets Knogler

under Væxten hyppigt forskydes endog betydeligt i deres ind-
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byrdes Stilling; og virkelig kan man allerede hos de beslæg-

tede Grindhvaler ikke tænke paa at gjøre det; thi hos dem

er i den unge Alder Næsebenene omtrent ligesaa langt fjernede

fra Nakkekammen , som hos den her beskrevne Form , medens

de jo dog hos det gamle Dyr sidde nær op til den. Men hos

vor crassidens behøver man neppe at frygte for, at der skal

indtræde en lignende Forandring med Alderen; thi ikke blot

ere de foreliggende Individer gamle Dyr, det ene endog utvivl-

somt et meget gammelt; men en Sammenligning mellem dette

sidste og det noget yngre fra Middelfart viser, at Afstanden

mellem Nakkekammen og Næsebenene endog snarere bliver større

end mindre med Alderen.

1 Snudedelen (»Næbbet«) er Ligheden med Spækhuggerne

maaskee noget mindre fremtrædende. Dette Partie er nemlig

kortere end den øvrige Deel af Hovedskallen i Modsætning til

hvad der er Tilfældet hos de Cranier af disse, som jeg har

undersøgt; det er dernæst særdeles bredt og fortil stumpt

afrundet og udmærker sig endvidere ved kun at afsmalnes

meget lidt og meget jevnt fortil, saa at det endnu midtpaa

kun er ubetydeligt smallere end paa det bredeste Sted læn-

gere bagtil, og disse Særkjender synes med Alderen at blive

stedse mere udprægede; i det Mindste er Craniet af det øien-

synligt ældgamle Individ fra Asnæs det af dem alle tre, som

har det korteste og bredeste Næb. Hvad der imidlertid især

frembringer en ioinefaldende Forskjel mellem vor Delphin og

Orcaerne er Mellemkjæbebeneues forskjellige Brede hos begge;

thi, naar man regner den af Lrvomer- Brusken udfyldte Spalte

mellem dem med , udgjøre disse Been hos vor crassidens om-

trent to Trediedele af Snudens hele Brede, medens de hos

hine ere meget smallere end Overkjæbebenene. Der viser

sig i den Henseende unægteligt en Tilnærmelse til Grind-

hvalerne, hos hvilke Mellemkjæbebenene jo ogsaa og i endnu

høiere Grad udmærke sig ved deres Brede; men videre gaaer

Ligheden med disse i Næbbets Bygning heller ikke. Hos
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Grindlivalerne er nemlig Mellemkjæbebenenes usædvanlige Stør-

relse langt mere end hos vor Delpliin kjnbt paa Overkjæbe-

benenes Bekostning, og disse have her kunnet taale, at deres

Andeel i Næbbets Brede formindskedes saa meget, fordi Grind-

hvalernes svage Tandsæt ikke krævede uden smaa og lidet dybe

Tandhuler. Bagved den korte Tandrække dreier fremdeles Alveo-

larranden sig lidt efter lidt saaledes om, at den vender en Kant

udad, og denne Overkjæbebenets Yderrand ligger bagtil ikke i

Niveau med Mellemkjæbebenene, men lidt høiere end disse,

hvorved Næbbets Overflade paa dette Sted bliver noget udhulet.

Hos Cuviers Delphimis griseus ere Mellemkjæbebenene vel ikke

saa brede som hos Grindhvalerne (ja ikke engang som hos vor

crassi'dens), men, efter Afbildningerne^) at dømme, synes denne

Delphin dog, hvad Næbbet iøvrigt angaaer, at nærme sig disse meget

mere end nogen anden Slægtstypus. Elos den Art, vi her beskrive,

er Forholdet derimod en Deel forskjelligt; Overfladen er fra Roden

af noget couvex; Tandrækken indtager saa godt som Næbbets

hele Længde; Overkjæbebenene have en endnu stedse ret an-

seelig Tykkelse for at kunne rumme de meget dybe Tandhuler

og ligne i det Hele taget meget mere de samme Been hos Or-

caen end hos Griudhvalen eller Grampusen.

Den temmelig betydelige Asymetrie , der gaaer igjennem

hele Craniet, gjør sig ogsaa gjældende i Mellemkjæbenene og

navnlig i den bageste Deel af disse Knogler. Det høire er

kjendeligt bredere end det venstre og støder heelt op til det

tilsvarende Næsebeen, idet det med sin bageste Spidse sky-

der sig ind mellem dette og Overkjæbebenet; det venstre

derimod strækker sig ikke fuldt saa langt bagtil og naaer

navnlig ikke ganske hen til Næsebenet, der ligeledes er paa-

virket af Asymetrien og endeel mindre end det høire. Lige

foran Næseborene er der et Indsnit i den indadvendende Rand

af hvert af Mellemkjæbebenene , og i disse Indsnit kommer et

') Recherches s. 1. oss. foss. 4me Ed. Atlas. Tome deuxiéme
,

pi. 223 fig.

1 & 2.
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Stykke af Overkjæbebenene tilsyne. I Overeensstemmelse med

den øvrige Skjævhed i Hovedet , er det stedse et noget større

Stykke, som saaledes bliver synligt af det høire end af det

venstre Overkjæbebeen; men iøvrigt kan det hos forskjellige In-

divider være el snart lidt større, snart lidt mindre Hjørne af disse

Been, som blottes paa denne Maade. Noget ganske lignende finder

ogsaa Sted hos den almindelige Grindbval, og (skjøndt i mindre

Grad) hos de nordiske Spækhuggere og forskjellige andre Delphi-

ner, deriblandt Marsvinet. Derimod synes det, efter Cuviers Af-

bildning at dømme, ikke at være Tilfældet hos Delphinus grisens^

og fra denne afviger den her beskrevne Delphin, hvad dette

Partie af Hovedskallen angaaer, ogsaa i en anden og vigtigere

Henseende. Hos Delphinus grisens ere Mellemkjæbebenene

nemlig saavel efter Cuviers^) som efter J. E. Grays Angivelser-)

opsvulnede foran Næseborene , saa at der paa dette Sted frem-

kommer en Convexitet; men til noget Sligt er der intet Spor

hos vor Art; hos den ere Mellemkjæbebenene tvertimod udhu-

lede i et Stykke foran Næsebenene, og den tydeligt begrændsede

trekantede Region paa dette Sted, som Gray giver Navn af

»Triangelen«, danner derfor her, ligesom hos Fleertallet af

Delphinerne, en svag Fordybning.

Forsaavidt man kan skjønne af Owens korte Beskrivelse og

smaa Figurer af hans Phocaena crassidens, maa denne ganske

hgne vor Delphin i Henseende til alle de Enkeltheder i Craniets

Forhold , som have været nærmere omtalte i det Foregaaende,

og det har derfor hidtil ikke været fornødent særligt at drage

den fossile Form med ind i Sammenligningen. Vi komme nu

til det eneste Punkt, med Hensyn til hvilket Overeensstemmel-

sen maaskee ved første Blik kan synes tvivlsom, og som altsaa

maa betragtes noget nærmere. Som bekjendt, kan hos Delphi-

') Rectierches s. 1. oss. foss. 4me Ed. Tome 8, 2mc Partie, p. 125.

*) The Zoology of ttie Voy. of H. M. S. Erebus & Terror. Mammalia, p 30.

— Catalogue of the Spec of Mamm. in tlie Goll. of the Brit Mus. P. 1.

Cetacea; p. 82.
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nerne Plougbenet {vomer] snart være synligt paa Undersiden af

Næbbet (undertiden endog paa to forskjellige Steder) og saaledes

bidrage til al danne Ganelladen, snart derimod slet ikke komme

tilsyne der. Hos Phocaena crassidens skal nu ifølge Owen

Plougbenet vise sig paa den benede Gane paa samme Sted og

i samme Udstrækning som hos det almindelige Marsviin*). Der-

som disse Ord skulde forstaaes i den allerstrengeste Forstand,

vilde de maaskee antyde en Forskjel mellem den fossile Form

og Delphinerne fra vore Kyster; thi der er ikke noget af Cra-

nierne af disse, paa hvilket Plougbenet forholder sig nøiagtigt

som hos Marvinet. Hos dette er nemlig det synlige Stykke af Ploug-

benet betydeligt bredere i Forhold til Længden end hos hine,

og ligger fremdeles i samme Plan som de Knogler, mellem hvilke

det kommer lilsyne, hvorimod det hos vor Delphin sees at ligge

dybere end disse, ligesom i Bunden af en Sprække mellem dem,

naar man ovenfra seer ned paa Ganefladen. Men Owens Ord

skulle vel heller ikke forstaaes saa aldeles bogstaveligt. Man

maa erindre, at det ikke er med Marsvinet, at han sam-

menligner sin fossile Form, men med de store nordiske Delphi-

ner. Spækhuggeren, Grindhvalen, Hvidfisken og DelpMnus gris-

ens ^ hos hvilke alle Plougbenet slet ikke kommer tilsyne paa

Ganefladen. Det har derfor neppe været ham om at gjøre, at

fremhæve enhver lille mulig Forskjel mellem hans fossile Form

og Marsvinet hvad Plougbenel angaaer, men kun, ved en fra et

almindeligt bekjendt Dyr hentet Sammenligning, omtrentlig og i

Korthed at angive, hvorledes Forholdet er hos den fossile Form

1 Modsætning til de andre store nordiske Arter, og denne Op-

fatning bestyrkes ved hans egen Afbildning, der ikke synes at

fremstille Plougbenet saaledes, som det viser sig hos Marsvinet.

Tager man alt dette i Betragtning, vil der neppe være Grund

til, af hvad Owen siger om Plougbenet hos sin Phocaena cras-

sidens ^ at ville udlede en Forskjel mellem denne og den ved

A Hist. of British fossil Mamm. and Birds p. 518.
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vore Kyster ilanddrevne Delphin, og det saa meget mindre, som

der ialfald hos denne sidste viser sig individuelle Forskjellig-

heder i dette IJeens Forhold, der maa gjøre En vaersom med

at ville hente Charakterer fra det. Det er nemlig kun hos de

ved Middelfart og ved Kefsnæs ilanddrevne Delphiner, at Ploug-

benet forholder sig saaledes, som det ovenfor er angivet; paa

Craniet af det meget gamle Individ, som kastedes op paa Asnæs's

Sønderstrand, kommer derimod ikke det mindste af dette Been

tilsyne paa Ganen.

De store kraftige Tænder, hvormed vor Delphin lige saa vel

som Spækhuggerne er forsynet, have bevirket, at Underkjæben ikke

mindre end hos disse udmærker sig ved en massiv Tykkelse og

Tyngde, der danner en paafaldende Modsætning til dens spinkle

Bygning hos Grindhvalerne. Forskjellen mellem vor Delphin og

Grindhvalen i den Henseende er endog saa stor, at Underkjæben af

det ved Refsnæs strandede Individ, veier næsten dobbelt saa

meget som en 1 Tomme længere Underkjæbe af en færøisk

Grindhval; den første nemlig omtrent 4 Pund, den sidste kun

2^8 Pund. Det er imidlertid ikke blot ved sin store Vægt

og Tykkelse at Underkjæben minder om en Orea- Underkjæbe;

ogsaa hvad dens Form angaaer stemmer den mere med

denne sidste end med Underkjæben af en Grindhval. Betragter

man den fra Siden, vil man finde, at den underste Rand af^

hver af dens Grene ganske som hos Orcaerne løber i en næsten

lige Linie ; hvorimod denne Rand paa Grindhvalens Underkjæbe

er stærkt indhulet og saaledes beskriver en Bue , der vender

Convexiteten opad, og hvis Toppunkt omtrent befinder sig ne-

denunder den bageste Ende af Tandrækken, saa at Kjæben,

naar den stilles paa et fast Underlag, kun hviler paa dette med

to Punkter, nemlig heelt bagtil med Bagenden og fortil med

Begyndelsen afSymphysen. Denne samme Krumning har Under-

kjæben ogsaa hos Delplmms grisens, og fremdeles hos Hvidfisken

{Delplnnapterits leiicas) og tildeels ogsaa hos PSarhvalen {Monodon

monoceros)\ den synes saaledes at være charakteristisk for de
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store bredsnudede Delphiner, som kun have et svagt eller man-

gelfuldt Tandsæt, hvorimod den Form, som Underkjæben frem-

byder hos vor crassidens og hos Spækhuggerne, følger med og

betinges af kraftige og store Tænder. En videre Følge af Tæn-

dernes Størrelse er det fremdeles, at Tandrækken ligesom hos

Orcaen indtager godt og vel Halvdelen af hele Kjæbens Længde,

skjøndt Tænderne neppe ere saa mange i Tallet som hos Grind-

hvalen, hos hvilken Tandrækken (selv inden der endnu er faldet

en eneste Tand ud) ikke indtager mere end en Trediedeel af

Kjæben; og endelig er tildeels af samme Grund Forskjellen mellem

Kjæbens største Høide bagtil og dens mindste tæt ved Symphysen

ikke saa betydelig som hos den sidstnævnte Form, og selve Sym-

physen forholdsviis længere end hos denne; medens vor Delphin

derimod ogsaa i disse 2 Forhold slutter sig til Spækhuggeren.

Tændernes betydelige Størrelse (der forholdsviis neppe er mindre

end hos Spækhuggerne) er allerede i Forbigaaende bleven om-

talt; det staaer tilbage at give en nærmere Beskrivelse af dem. De

ere trinde, svagt indad krummede og sidde i meget dybe Tandhuler,

som baade i Over- og Underkjæben ere fuldstændigt skilte fra

hinanden i deres fulde Udstrækning, medens Tandhulerne hos Or-

caerne som oftest kun ere temmelig ufuldkomment adskilte. Kun

mellem de tvende bageste Tandhuler kan Skillevæggen undertiden

svinde bort, og Hulerne selv saaledes smelte mere eller mindre

sammen. I Underkjæben naaer den forreste Tandhule saa nær ud

til Kjæbens Spidse som muligt; men i Overkjæben er det ikke Tilfæl-

det, daiMellemkjæbebenene her rage, om end høist ubetydeligt, frem

foran den. Tændernes Rod synes at lukkes endeel hurtigere end hos

Fleertallet af Spækhuggerne ; idetmindste er Roden endnu al-

deles aaben paa Tænderne i flere Cranier af en stor Spæk-

hugger fra Havet om Færøerne , hvilke snarere have tilhørt ial-

fald midaldrende end unge Dyr; hvorimod der selv paa det ved

Refsnæs strandede Individ af den her beskrevne Art har dannet

sig en fuldkommen tilspidset Rod, og kun paa de største Tæn-

der i Spidsen af denne er blevet en ubetydelig Aabning tilbage,

9'
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som fører ind til en temmelig snever indre lluidhed. 1 Over-

kjæben tiltage Tænderne jævnt i Størrelse forfra bagtil indtil den

sidste Tand, som pludselig atter er betydelig mindre end den

foranstaaende; i Underkjæben er ogsaa den forreste Tand meget

lille, neppe halv saa stor som den anden ; derpaa voxe de jævnt

indtil den syvende og ottende, som omtrent ere ligestore; den

niende er igjen lidt mindre, og den bageste atter mere end to

Gange mindre end denne. Tænderne ere omtrent ligestore i

begge Kjæber; de største ere lige ovenfor Tandhulen halv-

tredie Tomme i Omfang og have en Længde af omtrent 3 Tom-

mer, hvoraf den med Emaille beklædte Krone omtrent udgjør

en Trediedeel. Tændernes Antal er underkastet individuelle For-

skjelligheder; hos det i Kiels Havn fangede Individ har Mobius')

angivet Tænderne at være 20 i Tallet i hver fijæbe, 10 paa hver

Side, og Professor I3ehn har i et Brev til mig bekræftet denne

Angivelse; men dette Antal finde vi ikke igjen hos noget af de

ved de danske Kyster strandede Individer, og disse stemme endelig

heller ikke indbyrdes ganske overeens i Antallet af deres Tænder.

Saaledes har det ved .Middelfart standede Individ 9 Tænder paa hver

Side i hver Kjæbe, altsaa ialt fire farre end Kieler Delphinen, og der

er ikke det allermindste Spor til, at der i en tidligere Alder skulde

have været flere. Ilos Individet fra Asnæs vare Tænderne udfaldne

og kun et Par Stykker blevc fundne liggende paa Stranden, hvor

det drev iland; men af de aldeles ubeskadigede Tandhuler kan

man med fuldkommen Sikkerhed tælle sig til, hvormange i slige

Huler indplantede Tænder der har været, og derefter at slutte har

dette Individ i Underkjæben havt ligesom Kieler- Delphinen 10

Tænder paa hver Side, af hvilke dog de tvende bageste have

siddet i en fælleds Tandhule, der imidlertid bærer umiskjende-

lige Spor af at være opstaaet af tvende, som ere smeltede sam-

men: I Overkjæben derimod er der paa hver Side kun 8 Tæn-

der, altsaa 2 færre end hos hiin. Hos den ved Refsnæs fundne

Delphin endelig, hos hvilken Tænderne alle vare tilstede paa

>) i. c. pag. 3.
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et l'ar nær, og paa den ene Side af Hovedet endnu alle sad

fast i deres TaDdhuler, da den blev gravet op af den Grav,

hvori den var nedgravet, var der baade i Overkjæben og Under-

kjæben det samme Antal Tænder som hos Asnæs- Delphinen

;

men den bageste Tand i Overkjæben sad her i sin i^^en fuld-

kommen vel afsondrede Tandhule. Paa Kefsnæs-Delphinen vare

Tænderne kun lidet slidte^), og navnlig vare Tænderne paa den

venstre Side lidt mindre slidte end de paa hoire Side; Asnæs-Del-

phinens Tænder maa efter det Par Stykker at dømme , som jeg

kom i Besiddelse af, have været slidte en heel Deel mere,

navnlig vistnok de forreste i Kjæben; men Slidet er dog ikke

stærkere, end at det er aldeles klart, al denne Delphin beholder

sine Tænder indtil den seneste Alder. — Der har hidtil kun

været Tale om de Tænder, som sidde i lydelige Tandhuler ; men

foruden disse findes der, ialfald undertiden, endnu heell fortil i

Overkjæben een eller vel endog to Tænder paa hver Side, for

hvilke der ingen Tandhuler findes, og som altsaa kun kunne

være fæstede i Gummerne. Jeg har ikke selv seet disse Tænder

(der ligesaa lidt ere iagttagne paa det ved Middelfart strandede

Individ som hos Refsnæs-Delphinen), men skylder mit Kjendskab

til dem til en velvillig Underretning fra Hr. Professor Behn,

som i et Brev har meddeell mig, at der ved Præparationen

af Craniet af den Kielske Delphin var blevet fundet 2 smaa

Tænder siddende i Tandkjodet; han havde selv først scet dem

efter at de vare tagne ud deraf, men Præparateuren an-

gav, at ha\e fundet dem i Overkjæben, og heri kan liau ial-

fald neppe antages at have skuffet sig; om de imidlertid have

havt deres Plads hver paa sin Side, eller begge have siddet paa

samme Side har det ikke været Prof. Behn muligt at faae af-

gjort med Sikkerhed. Af Tændernes Udseende troer han imid-

lertid at kimne slutte, at der idetmindsle oprindeligt maa

') Hvorledes del i den Henseende forholdt sig med Middelfart- Delphinen,

lader sig ikke sige med Sikkerhed, da alle Tændernes Kroner hos denne

paa et Par nær vare afbrækkede, inden Skelettet kom her til Byen, dog

synes, efter de enkelte ubeskadigede Tænder at domme, Slidet ikke at

have været svnderligt større end hos den fra Refsnæs.
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have været 2 slige Smaatænder paa hver Side; thi skjøndt

der ikke er stor Forskjel i deres Længde, er den ene dog saa

meget tykkere end den anden, at den veier 3 Gange saa meget

som denne (den største nemUg 12, den mindste 4 Gran); de

synes saaledes ikke godt at have kunnet dannet et Par, og hvis

denne Formodning er rigtig,, maa altsaa det oprindehge Antal

Tænder i Overkjæben hos den Kielske Delphin have været 12;

hvorvidt disse Tænder imidlertid stedse flndes, turde dog maaskee

være tvivlsomt, og navnlig er jeg tilbøielig til at troe , at de

ikke have været tilstede hos Refsnæs-Delphinen.

Jeg tilføier til yderligere Oplysning af Hovedskallens For-

hold en Deel Maal af de 3 Cranier, der have staaet til min

Raadighed; for at lette Sammenligningen mcå Delphinus gt-iseus

har jeg valgt hovedsagelig at give de samme Maal, som Cuvier

har meddeelt af dennes Cranium i Recherches sur les ossemens

fossiles, og i en fjerde Colonne endelig har jeg tilføiet de Maal,

som Owen har givet af sin Phocaena crassidens , overførte til

danske Tommer og Linier*).

Hovedets Længde maalt fra

Bagranden af Nakkeled-

knubbene lil Snudeenden

Flovedets Længde maalt til

Midten af NakkehuUets ne-

derste Rand

:0+

= <

ca
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Hjernekassens Længde maalt

Ira Hag rand en al' Nakke-
ledkniibbene til Næsegan-
genes Bagvæg

Snudens Længde maalt fra

dens Udspring i Linie med
Aagbenenes forreste Ende

Hovedets største Brede (o:

IværsoverTindingebenenes
Processus zygomatici) . .

Hovedets Bi-ede tværs over

Pandebenets Postorbital-

Udvæxt
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spring

Snudens Brede henimod Mid-

ten lige foran den 3die

bageste Tand

Nakkehullets Høide
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I Sammenligning med det langt overveiende Fleertal af de

øvrige li! Delphinernes Familie henhørende Bvaldyr have de

Delphiner, til hvilke den her omhandlede nærmest slutter sig,

alle et temmelig ringe Antal Hvirvler. Grampus grisens, den af

de paagjældende Former, som har de fleste, skal ifølge Cuviers

Angivelse^) ikkun have 61. Paa tre Skeletter af Grindhvalen fra

Færøerne finder jeg Hvirvlernes Antal at vexle mellem 58-) og

60, og hermed stemme de fleste og paalideligste af de tidligere

Tællinger hos denne Art; hos de nordiske Orcaer endelig fore-

kommer der deels 52, deels 54 til 55 Hvirvler. Vor Art stemmer

ogsaa i denne Henseende med sine Slægtninge; ja Hvirvlerne

ere hos den endog lidt færre i Tallet end selv hos Orcaerne;

hos det ved Middelfart fundne Individ tælles der nemlig 51

Hvirvler, det fra Refsnæs har ialt havl 50, og Hvirveltallet er

saaledes her saa ringe som det, indenfor Delphinernes Gruppe,

forresten kun vides at være hos Hvidfisken og den i saamange

Henseender afvigende Pla(atn'sta^). Af de tvende nysnævnte

Tal er der Grund til at antage, at det sidste (50) snarest an-

giver det normale Antal, medens det andet synes kun at skyides

en overtallig Hvirvel, som hos Middelfarl-Delphinen tilfældigt har

forøget Ryghvirvlernes Antal udover det Sædvanlige. Paa Ske-

lettet af det ved Refsnæs fundne Individ ere nemlig Halehvirv-

lerne rigtignok ikke alle tilstede; men sammenligner man delte

Skelet med det fra Middelfart, som har alle sine Halehvirvler,

') Rech. s. 1. oss. foss. 4me Ed. T. S, 2me partie, p. 147.

') Paa riet af de tre Skeletter, hvor der tælles dette Antal Hvirvler, er

den bageste Halehvirvel øiensynligt voxet sammen med den næstsidste

til een Knogle, og denne er derfor her talt som 2 Hvirvler; tæller man

den blot som een, bliver det hele Antal naturligviis kun 57.

') Døglingerne (Hyperoodontes v. Ziphioideae) have rigtignok endnu færre

Hvirvler; men disse meget eiendommelige Hvaldyr, som selv i Nutiden

synes at være talrigere, end del sædvanligen antages, bor i mine Tanker

slet ikke henregnes til Delphilierne, men ligesaafuldt som Kaskelotterne

[Physeteres] danne en selvstændig, med disse sidste og med de egentlige

Delphiner ligeberettiget Gruppe indenfor Tandhvalernes store Afdeling;

og naar man seer bort fra dem, er den ovenfor udtalte Sætning rigtig.
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kan man let overbevise sig om, at del ii^ke er flere end de tre

sidste, som mangle paa hiint, og at disse Hvirvler oprindeligt

have været tilstede hos begge Individer i det selvsamme Antal,

nemlig 23*); foran for Halehvirvlerne tæller man derimod hos Mid-

delfart-Dclphinen ialt 28 [Ivirvler, men hos den fra Refsnæs blot

27. Ved nærmere Undersøgelse vil man finde, at Lendehvirv-

1erne ere ligemange i Tallet hos begge Individer, men at det

fra Refsnæs har 10 Par Ribbeen og altsaa ligesaa mange Bryst-

hvirvler, hvorimod der hos Middelfart- Delphinen bagved den

tiende Brysthvirvel findes endnu en ellevte, til hvilken der paa

den høire Side svarer et løst i Kjødet liggende ellevte Ribbeen,

hvortil der imidlertid ikke findes noget tilsvarende paa venstre Side,

en Mangel, som efter Etatsraad Eschrichts udtrykkelige Forsik-

kring er oprindelige). Spørgsmaalet bliver altsaa, om man snarest

skal antage, at der er faldet en Brysthvirvel bort hos Refsnæs-

Delphinen, eller at der er kommet en til hos det ved Middel-

fart fundne Individ; men ligesom det overhovedet vistnok

hyppigere er Tilfældet, at der findes overtallige Hvirvler end

altfor faa i denne Deel af Rygraden, saaledes synes fremdeles den

Omstændighed, at den 1 1te Brysthvirvel i det foreliggende Tilfælde

kun er forsynet med eet Ribbeen al tale for den første Antagelse, og

da jeg endelig er bleven underrettet om, at dor heller ikke paa Ske-

lettet af det ved Kiel fangede Individ findes fieer end 10 Par Ribbeen,

tør man vistnok ansee 10 Brysthvirvler for at være det Normale

') Som (len første Halehvirvel regner jeg den bageste af de to Hvirvler, til

hvilke den forreste Nederbue (Hæmapophyse) er fæstet, ligesom det ogsaa

er skeet i Eschrichts og min Afhandling om Nordhvalen i Selskabets

Skrifter. 1 sine tidligere Afhandlinger om Hvaldyrene og navnlig i den

om Gangesdelphinen har Etatsraad Eschricht regnet ogsaa den forreste

af de to ovennævnte Hvirvler med til Halehvirvlerne, hvorimod den efter

den her fulgte Betragtning bliver at ansee for den bageste Lendehvirvel.

') Det være her i Forbigaaende bemærket, at det paa ingen Maade er und-

gaaet mig, at denne Forskjel kunde tænkes at antyde en Artsforskjel

mellem begge disse Individer. Overeensstemmelsen mellem dem i alle

andre væsentlige Forhold maa imidlertid strax bringe En til at forkaste

en slig Formodning.
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hos denne Art, som altsaa paa denne Maade vil besidde 7 Halshvirvler,

10 Bryslhvirvler, 10 Lendehvirvler og endelig 23 Elalehvirvler. Som

en Følge af dette forholdsviis ringe Hvirvelantal erede enkelte Hvirv-

ler, navnlig i den bageste Deel af Bryslregionen, i Lenderegionen

og det slorste Stykke nf Halen mere langstrakte end hos Grind-

hvalerne og Spækhuggerne, og da fremdeles Hvirvlernes Torn-

udvæxter ere en Deel lavere, end det er Tilfældet ikke blot hos

de første, men ogsaa hos de sidste, bliver Rygraden i sin

Heelhed ikke saa ganske lidt forskjellig i Udseende fra en Orca-

Rygrad og endnu mere fra Rygraden af en Grindhval. At vor

Art i denne Henseende fremdeles maa være ikke mindre for-

skjellig ogsaa fra Delphinus grisens tør vel allerede sluttes af

den betydelige Forskjel mellem dem i Hvirvlernes Antal , og

Cuviers Ord om denne af ham først beskrevne Art: »Les apo-

physes épineuses s'élévent beaucoup sur le commencement des

lombes" synes ogsaa at tyde hen derpaa; men hans Beskrivelse

er unægtelig altfor kort til, at man ved Hjælp af den alene kan

faae en nøiagtig Forestilling om Rygradens Forhold hos denne

D. grisens^).

Vender man sig til Betragtningen af Flvirvelstøtten i det

Enkelte og navnlig først til Halshvirvlerne , vil man finde, at

disses Sammensmeltning gaaer videre end baade hos Spækhug-

gerne og Grindhvalerne. Hos hine kunne nemlig vol hos gamle

Dyr de fire eller fem eller i enkelte Tilfælde maaskee endog de

sex første Halshvirvler groe sammen med deres Torne [Processus

spinosi)-), men af Hvirvellegemerne smelte kun de to eller

') Rech. s. 1. oss. foss. 4me Ed. Tom. S. 2. Pag. 147.

'j Af Halshvirvlerne af en Orca fr? Skaeerak, .som opbevares i det Kongelige

.Musæum, ero de fire forste groede fuldstændigt sammen ved Hjælp af

deres Torne; den femte Halshvirvels Torn er vel fuldkomment adskilt

fra disse de foranliggende Hvirvlers sammengroede Torne, men den er

paa den anden Side atter voxel sammen med den paa den sjette Hals-

hvirvel, og den lægtier sig derhos saa tæt op til den fjerde, og Ujævn-

hederne paa de til hinanden stødende Flader gribe saaledes gjensidigt

ind i hinanden, at man canske faaer det Indtrvk, som om ogsaa disse
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høisl de tre første sammen; de øvrige holde sig bestandig sær-

skilte; og hos Grindhvalerne kunne vel undertiden Legemerne

af de sex forste llalshvirvler være voxede sammen, men baade

den sjette og den femte kunne ogsaa selv hos meget store og

øiensynligt meget gamle Individer holde sig indbyrdes afsondrede

og adskilte fra de foranliggende. Hos den her omhandlede Art

groe derimod ikke blot de sex første, men hos visse Individer

endog alle 7 Halshvirvler sammen i deres Ilvirvellegemer, Det

første er saaledes Tilfældet hos det ved Asnæs ilanddrevne In-

divid, det sidste hos den ved Middelfart strandede Han; hos det

ved Refsnæs fundne Individ ere rigtignok ikkun Legemerne af

de fem forste Halshvirvler smeltede sammen^); men dette synes

dog snarest kun at maatte betragtes som en Følge af dette In-

divids yngre Alder; paa den femte Halshvirvel er nemlig den

tynde bageste Endeplade (Kpiphyse) endnu ikke voxet fast til Hvirvel-

legemets Midtstykke, paa den sjette ere begge Endepladerne endnu

frie, og det er jo vistnok rimeligt, at ligesom den forreste

Beenskive paa det femte Hvirvellegeme allerede er smeltet fuld-

stændigt sammen ikke blot med Midtstykket af dette, men frem-

deles ogsaa med den foranliggende fjerde Halshvirvels Legeme,

saaledes vilde, hvis Dyret var blevet ældre, ikke blot den femte

Hvirvels bageste Epiphyse med Tiden være groet fast til Midt-

stykkel , men der vilde ogsaa være indtraadt en Sammen-

smeltning af de mod hinanden vendende Endeplader af det

femte og det sjette Hvirvellegeme under den fremskridende

Forbening. Om derimod ogsaa Sammensmeltningen af den

syvende Halshvirvels Legeme med de øvrige sex til een

eneste Beenmasse skal ansees for at være en Følge af Al-

cre i Begreb med at voxe sammen, og at, hvis Dyret var blevet noget

ældre, altsaa alle de 6 forreste Halshvirvler vilde være groede sammen
ved Hjælp af deres Hvirveltorne, medens kun de tre forreste ere

voxede sammen tillige 1 deres Legemer.

') Det Samme har været Tilfældet hos det Individ, paa hvilket Owen har

opstillet sine Phocaena crassklens; men hvorvidt dette har været et ungt

Dvr eller ikke, siges der hos Owen Intet om.
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deren eller om der ikke snarere med Flensyn dertil gjør sig

en deraf uafhængig individuel Forskjel gjældende, turde være tvivl-

somt; der er ialfald forresien aldeles ingen Grund til at ansee del

ved Middelfart strandede Individ for ældre end det fra Asnæs; det

maa tværtimod antages for yngre ; thi hos dette ere i den øvrige Deel

af Rygraden og navnlig i FJrystregionen Uvirvellegemernes Ende-

plader meget længere fra at være groede fast til Midtstykkerne end

hos Asnæs-Delpliinen, hvor Hvirvlernes Væxt er saa nær som mu-

ligt ved at være afsluttet. Paa de 5 første Ilalshvirvler voxe fremdeles

ogsaa Buerne sammen, deels med deres Processus obltqui, deels

med Tornenes Spidser, om end ikke ganske eens hos alle

Individer; derimod ere de to bageste Halshvirvlers Buer ikke

groede sammen med de foranliggendes hos noget af de tre

Individer, som jeg har kunnet undersøge, og det synes saa-

ledes, at hos denne Helphin Sammensmeltningen af Halshvirv-

lerne skeer vel saa fuldstændigt for Legemernes som for Buernes

Vedkommende, tværtimod hvad der ellers pleier at være Tilfældet.

Ogsaa i Tværudvæxternes Udvikling or der noget Eiendommeligt;

paa Atlas findes der, som sædvanligt, en tyk Tværudvæxt; men

Axis, som hos Spækhuggerne og Grindhvalerne lialfald hos

G. melas) ogsaa er forsynet med en kraftigt udviklet Tværudvæxt,

der ikke giver den paa den forreste Halshvirvel meget efter i

Størrelse , frembyder hos vor Delphin kun en Antydning til en

slig Udvæxt i en fremspringende Kam, der iøvrigt ligesom selve

den vel uddannede Ldvæxt hos de beslægtede Former af andre

Delphiner maa antages at svare baade de øverste og nederste

Tværudvæxter paa de efterfølgende Ilalshvirvler. Saadanne dob-

belte Tværudvæxter findes nemlig ogsaa hos vor Art , om end

kun i aldeles rudimentær Tilstand , baade i)aa den tredie , fjerde

femte og sjette Halshvirvel ; de øverste vise sig som tynde, lodret

stillede Beenblade, der ere individuelle Forskjelligheder under-

kastede , men af hvilke dog den paa den tredie Halshvirvel er

den største: de nederste ere mere knub- eller knudeformige.

men ogsaa om disse gjælder det, at de neppe hos to Individer
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ville fiiKles ganske eens I Storrclse og Form, og en eller anden

af (lem kan vel endog undertiden aldeles maiighf. — Vor Delphin

staaer, hvad disse sidstna'vnte Udvæxter angaaer, omtrent midt

mellem Spæklniggerne , hos hvilke de vel ogsaa have Form af

nregelmæssige Beenknnbbe ligesom hos den , men dog ere l)e-

tydelig større, og Grindhvalen, hvor de næsten kunne siges ganske

at være forsvundne. 1 IJygningen af den syvende Halshvirvel

viser der sig derimod atter en afgjort Lighed med denne sidst-

nævnte Delphin; denne llalslnirvel mangler nemlig en nederste

Tværudva^xt , men er (ligesom hos denne) til Gjengjæld forsynet

med en skraat fortil rettet, øverste Tværudvæxt, der er tiere

Gange længere og tykkere end de foregaaende, hvorimod den

samme Udvæxt hos Spækhuggerne er ligesaa rudimentær som de

nærmest foranstaaende. — I det Hele taget ligne saaledes Hals-

hvirvlerne, i Modsætning til hvad der viser sig at være Tilfældet

i saa mange andre Dele af Skelettet, meget mere Grindhvalens

end Spækhuggerens Halshvirvler, og den væsentligste og lettest

iøinefaldende Forskjel mellem vor Delphin og Grindhvalen i denne

Deel af Hvirvelstøttene indskrænker sig igrunden til den allerede

ovenfor fremhævede, der viser sig i Tværudvæxtens saa forskjel-

lige Udvikling paa den anden Halshvirvel. Hvor stor Lighed

eller Ulighed der med Hensyn til Halshvirvlerne finder Sted mel-

lem vor Delphin og Grampus grisens maa lades uafgjort, saa-

længe man for den sidstes Vedkommende kun har Cuviers i dette

Punkt aldeles utilstrækkelige Beskrivelse at holde sig til. Efter

hans Ord at dømme tør man maaskee antage, at hans Delphin

stemmer med vor ialfald deri, at alle 7 Halshvirvler groe sam-

men til en Beenklump; thi han siger: »dans le^nsews, les cervi-

cales se soudent aussi promptement que dans le dauphin»');

Rech. s. I. oss. foss. 1. c p. 147. I Anledning af den af Cuvier paa

deUe Sted brugte Sammenligning skal jeg dog bemærke, at medens han

lader alle syv Halshvirvler være sammensmeltede hos Delphinus delphis

(1. c. p. 140), skal efter Rapp (die Cetaceen p. 62) ikkun de to første groe

sammen hos denne Art. Dr. Jackson endelig, som 1 Boston Journal of



132

men det bør derhos ikke oversees, at han udtrykker sig omtrent

paa samme Maade om sin DelpMnus glohiceps ( Glohiocephalus

melas), skjøudt dog her den syvende Halshvirvel (ialfald efter min

Erfaring) holder sig særskih hele Livet igjennem').

Den første Brysthvirvels Legeme er neppe længere end

den syvende Halshvirvels ; men den andens har allerede næ-

sten den dobbelte Længde, og derpaa blive de efterfølgende jævnt

stedse længere. Den Sondring mellem 2 forskjellige Elementer

i de forreste af de under Navn af Processus ohliqui eller arti-

culares bekjendte Udvæxter paa Ryg- og Lendehvirvlerne, nemlig:

deels den virkelige Ledudvæxt {Processus articularis] ^ deels den

udenfor denne stillede saakaldte Vorteudvæxt {Processus raamil-

laris), hvilken navnlig A. Retzius i den senere Tid har søgt at

gjøre gjældende, maa til en vis Grad ogsaa erkjendes som be-

rettiget hos vorDelphin ligesom hos Uvaldyrene i Almindelighed;

N. H. f. 1845 har beskrevet en Delphin fra Kysten af Nordamerika, der

af ham og Gray sporgsmaalsviis henfores til D. deli>his, vil (ifolge Grays

Referat af den mig iitilgjængelige Originalafhandling) have fundet: »the

flrst and second cervical scarcely moveable upon each other, and the

other five smaller and rather more moveable« (Gray Catal. of Cetacea

p. 122). Hvorvidt Uovereensstemmelserne i disse Angivelser hidrøre fra,

at det har været forskjellige Arter eller ulige gamle Individer, der have

foreligget i de forskjellige Tilfælde, eller hvorledes Modsigelserne ellers

skulle forklares, maa jeg lade uafgjort. Kun skal jeg bemærke, at, hvad

enten Jacksons 7 Fod lange Delphin har været den ægte D. clelphis eller

ikke, saa turde Rigtigheden af hans Angivelse om en, selv nok saa

ringe, Bevægelighed mellem Atlas og Axis være hoist tvivlsom. Endog

hos saadanne Former, hos hvilke kun disse cre sammensmeltede, men

Resten af Halshvirvlerne derimod frie, som f. Ex. D. tursio, findes de to

førstnævnte Hvirvlers Legemer saa fuldstændigt sammensmeltede, at der

end ikke kan paavises nogen Grændse mellem dem, og ved at undersøge

Fostre af Phocaena communUi vil man finde, at Sammensmeltningen al-

lerede findes hos disse. En Bevægelighed mellem Atlas og Axis fore-

kommer, hos Delphinerne, neppe uden i de faa Tilfælde, hvor overhovedet

alle Halshvirvlerne forblive frie hele Livet igjennem; og dette finder kun

Sted hos Former, der ere generisk og vidt forskjellige fra den Gruppe,

hvortil Delphinus delphis hører, nemlig hos Narhvalen, Hvidfisken og

Gangesdelphinen.

1) c. p. 1. 146: »Dans le globiceps les cervicales se soudent assez vite.«
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Vorteiulvæxtor lado sig crkjonde igrunden allerede paa den anden

Brysthvirvel, og endnu paa den syvende kan man til Nød skjelne

mellem en slig og en indenfor stillet Ledudvæxt. Men dcrpaa

smelte begge disse Slags lldvæxter sammen, og da Vorteudvaix-

terne, selv hvor de ere størst, dog ikke ere synderhg fremtræ-

dende, men gjerne kunne gjælde for en Deel af Ledudvæxten,

foretrækker jeg her ikke at tage videre Hensyn til den afRetzius

foretagne Sondring, og altsaa at bruge Benævnelserne Processus

ohliqui eller articulares i den ældre og almindeligere Betydning.

Holde vi os altsaa til denne Terminologie, saa vil man finde, at

de bageste Ledudvæxter allerede ere forsvundne hos Refsnæs-Del-

phinen paa den sjette, hos Middelfart-Individet paa den syvende

Brysthvirvel, hvorimod de forreste ikke ganske tabe sig førend

heelt bagtil paa Halehvirvlerne. Men medens disse forreste Led-

udvæxter ellers i Reglen hos de forskjellige Delphinslægter, endog

efter at Ledfladerne paa dem ere forsvundne, og de selv ere ryk-

kede op paa Hvirvelbuen ved Roden af Tornene, dog endnu

stedse i et kortere eller længere Stykke af Bryst- og Lende-

Egnen omfatte Roden af den foranstaaende Hvirveltorn , saa

er der her ikke een iblandt dem, som naaer heelt hen til denne

Torn, hvad der vel tildeels har sin Grund i, at de i og for sig

ikke ere synderlig store, men tildeels ogsaa er en Følge af

Hvirvellegemernes betydelige Længde, hvorved Mellemrummene

mellem Tornene blive usædvanlig store. Jeg kjender foruden denne

ingen anden Delphin, hvor dette er Tilfældet ; hos de beslægtede

Spækhuggere er der dog en 8 til 9 Hvirvler, hvis Torne saa-

ledes bagfra omklamres af den efterfølgende Hvirvels Processus

articularis, og selv hos Grindhvalerne, som iøvrigt i den Hen-

seende maaskee mere end nogen anden Delphin nærmer sig den

her omhandlede, ere dog ialfald nogle enkelte af de bageste

Brysthvirvlers Torne saaledes omklamrede.

De 10 Par Ribbeen, som jeg i det Foregaaende har meent

at maatte ansee for det Normale hos vor crassidens^ ere et mindre

Tal, end der forekommer hos nogen anden Delphin; selv de
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beslægtede Sp;i'khiiggere og Grindhvaler have 11 eller 12 Par, og

dette sidste Tal findes ifølge Cuvier ogsaa hos Delphinus grisens. Af

de ti Par ere de 6 første saakaldte ægteRibbeen ; de første 6 fæste sig

saavel til Hvirvellegemerne som tilTværudvæxterne; de bageste 4 Par

derimod sidde kun fast til disse sidste og mangle saaledes Hals og

Hoved. Paa Skelettet af den ved Middelfart strandede Han finder

man imidlertid, at der er ligesom en Antydning til, at ogsaa det

syvende Ribbeenspar her skulde have fæstet sig baade til Hvir-

vellegemet og til Tværudvæxten. Skjøndt der nemlig paa selve

dette Ribbeenspar ikke er det allerringeste Spor til nogen Rib-

beenshals, udgaaer der fra Forkanten af den syvende Rrysthvir-

vels Tværudvæxt en med den sammengroet , trind Forlængelse,

som (uden dog ganske at naae derhen) er rettet skraat fortil og

indad mod den bageste Deel af det sjette Rrysthvirvellegeme,

hvor der atter findes en fremspringende Knub, der ganske svarer

til den lignende paa den foranliggende Hvirvel, til hvilken det

sjette Ribbeens Hoved er fæstet. Saaledes som jeg nu har be-

skrevet dette eiendommelige Forhold , viser det sig dog egentlig

kun paa den høire Side af Skelettet; paa den venstre Side er

den Reensphnt, der ligesom stræber at danne en Rro fra den

syvende Halshvirvels Tværudvæxt skraas over til den sjettes Le-

geme, endeel spinklere end paa høire Side, og den har her op-

givet sin Forbindelse med Tværudvæxten og er tværtimod groet

sammen med det nysnævnte Hvirvellegeme. I begge Tilfælde

kan det imidlertid ikke et Øieblik miskjendes, at det virkelig er

et Spor eller et Rudiment af en for det syvende Ribbeenspar

bestemt Ribbeenshals , som her fremtræder, men som ganske

har løsnet sig fra dette og er voxet sammen med de Hvirvler, til

hvilke det skulde støttet sig. Ganske det Samme kan undertiden

sees at fremtræde hos Grindhvalen paa den syvende Rrysthvirvel,

og det ligger nær heri at ville see et Tegn paa et særligt nært

Slægtskab meUem vor Delphin og denne. At der nu virkelig ogsaa

paa en Maade ligger en Lighed deri, skal jeg forsaavidt heller

ikke benægte , som jeg hidtil kun har fundet dette Forhold hos
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disse to rttniicr; iiicii ticii rx-lNdiiinir , man tur tilltpgge denne

Lifflied, er iall'ald saare ringe. Allerede den Omstændighed, at

L'dvæxten ikk(> viser sig ganske eens paa begge Sider hos

Middelfart- J)eli)hinen . er et mindre gunstigt Forvarsel om. at

den ikke er noget vigtigt eller constant Forhold, og virkelig er

der lieller ikke saameget som Spor dertil paa Skelettet af det

ved Refsna^s fundne Individ: ganske paa samme Maade for-

holder det sig hos Griudhvalen, ogsaa der fremtræder denne

Særegenhed hos nogle hidivider, men mangler fuldstændigt hos

andre , og den kan saaledes vel neppe have Krav paa at be-

tragtes som andet og mere end en tilfældig, skjondt maaskee

hyppig Misdannelse.

Brystbenet bestaaer af fire Stykker; hos den voxne Han fra

Middelfart ere de tre første af disse voxede sammen til een

Knogle
,
paa hvilken man dog endnu nogenlunde kan erkjende

Grændserne mellem de oprindelige Stykker; det bageste Stykke

derimod er vel fuldstændigt forbenet , men kun bevægeligt for-

bundet med de foranliggende. Paa det ved Refsnæs fundne In-

divid ere endnu ingen af Brystbenets fire Stykker voxede sammen

indbyrdes, og det bageste er endnu kun brusket
;
paa den gamle

ved Asnæs ilanddrevne Hun var Brystbenet blevet hugget i Stykker

ved Sønderhugningen af Dyret, og det lykkedes kun at linde eet af

Brudstykkerne; jeg kan derfor ikke med Sikkerhed sige, om i

den meget høie Alder alle fire Brystbeensknogler smelte fuld-

stændigt sammen, men der kan vel neppe være synderlig Tvivl

om, at det virkelig skeer. Paa det forreste Stykke eller Manu-

hriuni er den opadvendende Flade udhulet efter Længden, men

hvælvet tværsover; den nedadvendende er omvendt convex forfra

bagtil, og navnlig i sin forreste Ende udhulet i Tværretningen,

bagtil bliver den stedse mere plan i denne Retning. Bagved

det Sted, hvor det første Ribbeen fæster sig til det, springer

Knoglens Rand frem i et spidst Hjørne, som dog ikke i samme

Grad som hos Grindhvalen og endnu mere hos Spækhuggerne

10
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antager Udseendet af en særegen Udvæxt. Ikke langt fra sin

forreste Rand er Manuhrium i ]\lidtlinien gjennemboret af et

aflangt Hul af noget forskjellig Størrelse hos de forskjellige In-

divider, og hos det gamle Individ fra Asnæs fmdes der hen-

ved et Par Tommer bagved dette endnu et andet, men mange

Gange mindre Hul, hvortil der derimod ikke er Noget at see

hos de tvende andre Individer; begge Huller ere selvfølgelig

Spor af hver af Brystbeensknoglernes oprindelige Forbening fra

to jævnsides liggende Forbeningspunkter. Af de nærmest be-

slægtede Former besidde ogsaa Grindhvalerne det forreste af

disse Huller; hos B. grisens derimod skal det ifølge Cuvier

mangle, og heller ikke hos Orcaerne finder jeg Spor til det;

men dette Hul er, som man let kan tænke, ikke noget Særkjende

af videre Betydning; det kan findes hos Former, der iøvrigt af-

vige betydeligt i deres Beenbygning, og mangle lios den ene eller

den anden af meget nærstaaende Former. Jeg finder det hos

en LagmorJiynchus og hos Marsvinet; ifolge Cuvier er del frem-

deles tilstede hos Delphinus delphis: derimod mangler det hos

D. tursio, hos Platanistaen, hos Narhvalen og hos Hvidfisken.

Hos Refsnæs-Delphinen ere de enkelte Brystbeensstykker be-

tydeligt smallere og, navnlig det andet, forholdsviis længere,

end Tilfældet er hos den ved Middelfart fundne Han, og Bryst-

benet synes saaledes med Alderen at furandre sin Form endeel.

Endnu skal jeg kun tilføie, at der gjennem hele Brystbenet

gaaer en lignende Skjævhed som den, der viser sig i Hoved-

skallen; det hele Brystbeen, men især dets forreste Stykke har,

ligesom denne, en svag, men kjendelig Dreining fra Hoire til

Venstre. Jeg omtaler dette Forhold ikke som Noget denne

Delphin eiendommeligt; det Samme fremtræder noget mere

eller mindre tydeligt ogsaa hos andre Arter, og er maaskee

endog Regel: men denne Asymetrie hos Delphinerne, som

fremdeles ogsaa kan vise sig deri, at Ribbenene ere lidt længere

paa den høire end paa venstre Side, er gan.ske almindeligt
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bleven aldeles o\ei-seet, skjuiull den <lug tilvisse Ibrljener al

Opmaerksoinlied^).

Neiule vi atter lilbaf<e til Ilvirvelsløtteii, saa finde vi oy;-

saa i Lendereijionen , ligesom i IJrystregionen, endnu stedse

en jævn Tiltagen i Hvirvlernes Størrelse bagtil, idet Hvir-

vellegemerne blive stedse tykkere (bredere) og tillige tiltage i

Længde, idetmindste til de to eller tre bageste, og selv disse

sidste ere ialfald ikke kortere end de nærmest forangaaende

;

Lenderegionen er derfor ogsaa betydelig længere end Brystre-

gionen; Forboldet mellem dem er omtrent som 3 til 2, skjøndt

Lendehvirvlerne ikke ere flere i Tallet end Brysthvirvlerne. Al

samtidigen med denne Hvirvellegemernes Tiltagen i Størrelse

') Hvad Kaskelotterue angaaer, har Hr. William S. Wall gjort opmærksom

paa en Skjævhed ogsaa i andre Dele af Skelettet foruden i Hovedskallen.

Hos sin Catodon australis påaviser han nemlig en Asymetrie vel ikke

Brystbenet (hvor den dog rimeligviis ogsaa findes), men i Lufferne og i

Riljbenene, idet den hoire Luffe og de hoire Ribbeen ere storre end Luffen

og Ribbenene paa venstre Side; og om sin Slægt I^uj^hysetes (Kogia Gr.)

bemærker han , at det midterste Stykke af Brystbenet (det forreste var

gaaet tabt) er usymetrisk. Om Mangelen af Symetrie her, ligesom hos hans

Catodon, udstrækker sig ogsaa til Ribbenene har han ikke kunnet oplyse,

da, paa eet nær, alle de venstre Ribbeen manglede paa det eneste Skelet, der

haves af denne mærkelige Form; hvorvidt Luflerne ere ulige store siger han

Intet om; men da de begge vare mere eller mindre defecte, er Grunden til

hans Taushed dem angaaende maaskee at soge i denne Omstændighed (jvnfr.

Description of a new Sperm -Whale together with some account of a

new genus of Sperm-Whales called Euphysetes. Sydney 1851. S. -5, 25

og 52). Hos Deiphinerne derimod synes Ingen at have omtalt Noget

saadant. Den eneste Angivelse, som maaskee kunde tyde hen paa tid-

ligere Iagttagelse af et sligt Forhold, er, saavidt mig bekjendt, en Yttring

af Etatsraad Eschricht i hans Afhandling om Gangesdelphi nen i Selska-

bets Skrifter (.jte Række, 2det Bind). Her siges nemlig det egentlige

»Brystbeenslegeme« paa det undersøgte Skelet af en ung Hun at bestaae

af to benede Sidestykker, af hvilke det venstre »er kun halvt saa stort

som det hoire«; men Etatsraad Eschricht tilføier Intet, som kunde oplyse,

om han betragter denne Forskjel i Størrelse som normal eller som

tilfældig , eller overhovedet tillægger den nogen videre Betydning, og at

ogsaa 3tanuhrtmn er noget, om end ikke meget, skjævt, har han over-

seet eller ialfald ikke omtalt.

10'
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Hvirvelbueriie blive bagtil stedse mindre og Rygmarvskanalen

snevrere er det igrunden overflødigt at bemærke. Foruden det

Særkjende, som Hvirvellegemerne i Lendeegnen besidde i deres

lange og plumpe Form, besidde de, bos denne Art ligesom bos

mange andre , endnu et andet , bvortil der dog ogsaa viser sig

en svag Antydning allerede paa de bageste IJrystbvirvler; der

findes nemlig langs Undersiden en Længdekjøl, som allerede er

tydelig, om end ikke meget fremtrædende, paa den forste Lende-

livirvel, ])aa den tredie derimod er særdeles ioinefaldende, og som

derpaa vedligebolder sig paa samme .Maade paa alle de følgende

Lendehvirvler lige indtil den sidste, men atter er forsvunden

paa Ilalelivirvlerne. Det er allerede omtalt, at den ber om-

bandlede Art udmærker sig ved alle Hvirveltornenes ringe Høide

;

om end disse ikke ere saa lave som bos Narbvalen eller vel

endog bos Hvidfisken , er der dog ialfald en ioiiiefaldende For-

skjel paa deres relative Høide lier og bos Spækbuggerne og

især bos Grindbvalerne, og denne Forskjel i Forbindelse med Hvir-

vellegemernes betydelige Længde give navnlig l^endebvirvlerne

et noget andet Udseende , end de bave bos de ovennævnte be-

slægtede Former; en Sammenligning af .Maalene af en af Lende-

bvirvlerne bos bver af de omtalte Former*) vil maaskee bedre

end en lang Beskrivelse fremkalde den rette Forestilling i denne

Henseende , og jeg vælger dertil at give Alaalene af den femte

Lendebvirvel som en af dem, der bar de høieste Torne:

M Hvorledes Hvirvlerne i del Hele tiii:et ol' Lendelnirvleriie i Særdeleshed

forholde sig hos Delphinus grineus i Sainnienliciiing med den her om-

handlede Delphins kan kun afgjores ved en lindersogelse af det i Pariser-

musæet opbevarede Skelet af denne Art; Cuvier omtaler i sine Bemærk-

ninger om dens Beenhygning HvirvelstoKeii blot i al Korthed, men giver

ingen nølere Beskrivelse af Hvirvlerne. En ny og udforligere Beskrivelse

af denne mærkelige Forms Skelet vilde derfor udfylde et væsentligt Savn

i Cetolosien.
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hele deres Længde ojjt hlive ikke (som som visse andre Del-

phiner f. Ex. Narhvalen) bredere ud imod deres fri Ende; den

forreste af dem er maaskee nok den længste, men der er dog

kun saare ringe Forskjel i den Henseende mellem den og de

nærmest efterfølgende.

Af Halehvirvlerne have de første endnu sværere og ligesaa

lange Legemer som de bageste Lendehvirvler, men fra den

femte af blive de jævnt kortere og tillige stedse mere sammen-

trykte, indtil deres Legemer endelig ere høiere end brede ; denne

Form vedligeholder sig derpaa indtil det Sted, hvor Hæmapo-
physerne forsvinde (mellem den femtende og sextende Hale-

hvirvel); her forandres, som sædvanligt hos Delphinerne, Hvirv-

lernes Udseende ganske pludseligt; de blive nu meget bredere

end høie og tillige meget korte, og det er disse saaledes særligt

lormede Halehvirvler, som ligge indesluttede i Halefinnen og til

hvilke denne støtter sig. Hvirveltornene, som allerede vare

meget lave paa de sidste Lendehvirvler, blive paa Halehvirvlerne

endnu lavere: en egentlig Torn kan vel neppe paavises længere

bagtil end til den tolvte Hak hvirvel, men selve Hvirvelbuen bliver

endnu tilbage som en smal Beenbro og er forst ganske for-

svunden paa den Ijortende Halehvirvel. De saakaldte Processus

articulares [P. mamillares Retz.) holde sig, som tvende sær-

skilte Udvæxter, ikke længere bagtil end paa den femte Hale-

hvirvel; derpaa smelte de sammen til en enkelt i Midtlinien ved

Roden af Hvirveltornen siddende Knub, og endelig taber ogsaa

denne sig paa den tiende Halehvirvel. Tværudvæxterne ere

egenthg allerede saa godt som forsvundne paa den ottende

Halehvirvel, men el utydeligt Rudiment af en slig Udvæxt kan

dog endnu spores paa de tvende efterfølgende Hvirvler. Som

Noget for den her omhandlede Art særligt eiendommeligt bør

det fremhæves, at Halehvirvlernes Tværudvæxter allerede fra den

første af ere ved Roden gjennemhorede af et Hul, hvorigjennem

de fra den store Halepulsaare kommende Sidegrene stige op;

medens hos de nærmest beslægtede Delphiner (Orcaog Globio-
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cepkalus) dette Hul først viser sig paa den tredie, fjerde eller

endoi,' fenit(> llalelnirvel, idet de omtalte Piilsaarer lios disse

Former ikke gjeiinembore de forreste llalelnirvlers Tva-rudvæxter,

men stige op bag ved dem. Den Delpliin, som med Hensyn

ti! delte Forhold kommer den lier umliaiidlede Art nærmest,

tnrde være den iovrigt i sin Beenbygning meget afvigende Nar-

hval; thi hos den findes Hullet allerede paa Tva-rudvæxten af

den anden Halelnirvel : hos alle andre mig bekjendte Delphiner

optræder del forst længere bagtil i Haleregionen end selv hos

Oreaerne og Grindbvalerne, undertiden først paa den trettende

eller femtende Halehvirvel (f. Ex. hos Lagenorhynchus) . »der-

buerne (Hæmapophyserne) ere 16 i Tallet; de første to ere al-

deles aabne nedentil, eller med andre Ord : deres tvende Sidedele

ere ikke \o\ede sammen; de ere dertil meget mindre end de

bagved staaende og noget usymetriske; den tredie bestaaer hos

.Middelfart-Deli)hinen vel ligeledes af endnu adskilte Sidedele, men

det har dog Udseendet af, at disse med Tiden vilde være groede

sammen, og paa Refsnæs-Delphinen er Sammensmeltningen

allerede skeet, uagtet dette Individ er ikke saa lidt yngre end det

nysnævnte. At derimod Sidedelene i de to forreste Hæmapo-

physer nogensinde skulde voxe sammen, er kun lidet rimeligt.

Da Bækkenknoglerne mangle paa begge de, iøvrigt fuldstændige,

Skeletter, der have staaet til min Raadighed, kan jeg om dem Intet

angive, og det er saaledes kun Forlemmerne, som det endnu staaer

tilbage at omtale. Træsnittet paa næste Side, som i en Femtedeel

af den naturhge Størrelse fremstiller Beenbygningen af den ven-

stre Luffe med Skulderbladet af Refsnæs-Delphinen, vil imid-

lertid give en saa tilstrækkelig Forestilling om de enkelte Knog-

lers Form, at en udførlig Beskrivelse neppe behøves, men at det

kan være nok at tilføie nogle enkelte nærmere Bemærkninger.

Skulderbladet er forholdsviis omtrent ligesaa liøit som hos Spæk-

huggerne og navnlig høiere end hos Grindhvalen, men hvad der

dog især skiller det fra dennes er, at de tre til Musklernes Inser-

tion bestemte Kamme, som paa Skulderbladets udadvendende Flade
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Iwbe fra den øverste buede Rand nedad mod Ledskaalen, og

som hos Grindhvalen ere saa særdeles høie og fremspringende,

her ere meget svage; de tvende forreste af dem endog neppe

erkjendelige. Endelig fortjener det at anføres, at Åcromion og

den derfra ndgaaende Spina scapulæ ere rykkede heelt ud til

Skulderbladets forreste Rand, saa at den saakaldte Fossa supra-

spinata i en stor Deel af sit Lob neppe kan siges at befinde sig

paa Siden af Skulderbladet, men at den danner en smal, svagt

udhulet, fortil vendende Flade ^). Selve den spidst tillobende Luffe

Hvad Cuvier siger om Skiiklerhladet lios sin Delphimts grisens er saare

lidet; en Sammenligning mellem det og Skulderbladet hos den her om-
handlede Art maatte væsenligst støtte sig til Cuviers meget lille Afbild-

ning i Recherches sur les oss. foss. (4 Ed. PI. 224 fig. 15); men det

er tvivlsomt, om en slig kan anstilles med nogen Nytte, især da det

vist er et Spørgsmaal, om der ikke er indlobet en eller anden Feil-

tagelse hvad denne Figur angaaer. Det er idetmindsle en mistænkelig

Omstændighed, at dette Skulderblad, der er af et Dyr, som hoist kan

have været halvfjerde Metre langt, i Afbildningen er ikke saa lidt større
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minder i sine Omrids mere om den samme Deel lios Grind-

hvalerne og tildeels hos Grampus grisens end hos Orcaerne

;

men den afviger va-sentligen ogsaa fra hines Luffer ved sin

ringe Længde og sin meget mindre Størrelse overhovedet. I

Haandroden tælles der 5 Knogler, af hvilke to ligge nedenunder

Albuebenet, to under Spolen og det femte atter under disse

sidste, mellem denne og de første Led af anden og tredie

Finger. Ilos gamle Individer kunne undertiden nogle af

disse Knogler voxe sammen ; det er ialfald hos Asnæs-Delphinen

skeet med de to under Albuebenet liggende. Paa Hannen fra

Middelfart vare Fingrene mutilerede og ufuldstændige paa begge

Lufferne; hos Refsnæs-Delphinen tæller man 2 Led i Tommelen,

7 i anden Finger, 6 i tredie, 3 i fjerde og 2 i den femte

Finger, de 5 Mellemhaandsknogler iberegnede.

Hos Globiocephalerne er Haandens Bygning meget forskjellig.

Paa Skelettet af en meget stor og gammel Grindhval fra Færøerne

tæller jeg 4 Led i Tommelen (dog kun i den høire, den venstre

har ikke flere end trel, 14 i anden. 10 i tredie, 3 i jperde og 2

i femte Finger. De to Fingre, som netop bestemme Haandens

Længde, have saaledes hos Grindhvalen næsten dobbelt saamangc

Led som hos den her omhandlede Delphin. Imidlertid beroer

den overordentlige Forskjel i Luffernes Længde hos disse to

Former ikke blot herpaa; ogsaa de enkelte Leds Form bidrager

dertil, idet de ere forholdsviis meget længere hos Grindhvalen

end hos vor Art. hos hvilken de jo vel ogsaa endnu stedse i de

tre første Fingre ere længere end brede , men hvor Forskjellen

mellem de to Dimensioner dog kun er ringe. Den her omhand-

lede Delphin staaer i denne Henseende omtrent midt mellem

Globiocephalerne og Orcaerne. hos hvilke sidste Ledene selv i de

to længste Fingre ere bredere end lange; hvad Ledenes Antal

end Skulderbladet af den betydeligt større tirindhval ;fis. 16 paa samme
Tavle), skjøndt begge skulle være afbildede i en Ottendedeel af den na-

turlige Størrelse. Jeg har derfor ikke troet at turde støtte nogen Sammen-
ligning paa denne Figur.
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derimod angaaer, staaer den de sidste nærmere end de første;

thi hos en gammeillan- 0/-ca fra Kattegattet tæller jeg 2—7—i—

3

og 2 Led; men trods Tilnærmelsen i den Henseende ere Luf-

fernes Form (som sagt) yderst forskjellig ogsaa fra Orcaens.

Eos Delphi'nus grisens angiver Cuvier Ledene at være 2— 8— 7—

2

og 1 i Tallet'); hvis der ingen Feil er indløhet i denne Angi-

velse, maa man næsten troe, at Fingerledene lios denne Delphin

ere forholdsviis endnu længere end hos Glohiocephalerne og

altsaa, hvad deres Form angaaer, endnu mere forskjellige fra

dem hos vor Delphin end disses ; thi, som vi senere ville faae

at høre, maa denne i flere Henseender mærkelige, men desværre

kun temmelig flygtigt heskre\ne Delphinus griseus have forholds-

viis endnu længere, men tillige rigtignok ogsaa bredere Luffer

end Grindhvalen, og det er ikke rimeligt, at denne Luffernes

store Længde i nogen væsentlig Grad skulde skyldes en usæd-

vanlig Længde af Underarmens Knogler.
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gjengivne Omrids af den i det

Foregaaende omtalte Gibsmodel

af det ved Kiel fangede Individ')

vil imidlertid vise, at dette dog

kun tildeels er Tilfældet, og at

navnlig Ligheden særlig med
Grindhvalen maaskee er endnu
mindre i det Ydre end i Been-

bygningen. Dette finder nu
ogsaa let sin Forklaring deri,

at nogle af de ydre Særkjender.

som netop bidrage meest til at

give Grindhvalen sit meget eien-

dommelige Udseende, aldeles

ikke ere afliængige af eller be-

tingede ved Beenbygningen, og
just i disse Forhold er den
her omhandlede Form aldeles

forskjellig fra Grindhvalen. Ho-
vedet har saaledes hos den ikke

Fie. 4.

'i Denne Figur, som Professor Behn
med stor Redebonhed har tillndt

mig at lade udføre og ofTentlig-

gjøre, eriovrigten, forhaabentJig
tro, Copie af den originale Gibs-
model; men Rygfinnen er efter

hans Raad tegnet efter den ene
af de to Photograpliier, der bleve
tagne af det friske Dyr, da denne
Deel ikke er ganske naturtro gjen-

givet paa Gibsafstobningen
; i Con-

touren af Luffen har jeg ladet

foretage en ievrigt ubetydelig For-

andring efter det Papiirsmonsler,

som jeg havde taget af den nævnte
Legemsdeel hos den ved Refsnæs
fundne Delphin.
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denne uhyre kuglefbrmige Opsvulnin^ fortil, og den fra (Itniic

fremspringende, rigtignok korte, men tydelige Snude eller rctlcrc

Overlæbe, som charakterisere Grindhvalen; men dels l'rolil .skraa-

ner tværtimod fra Nakken af jævnt ned til den pliini|)e og itiiltt'

Smide, eller med andre Ord. Hovedet ligner Hovedet af en Orca.

kun med den Forskjel, at Snuden er tykkere og mere but. Hvad

Rygfinnen angaaer er Forskjellen neppe mindre. Grindhvalens

meget lange, men lave Rygfinne, hvis lodrette Hoide ikke udgjør

meget mere end en Trediedeel af dens Længde, har ingen Lighed

med den spidsttilløbende og snarere høie end lave Finne l>os den

Art, der er Gjenstand for vor Undersøgelse; og medens denne

Finne hos Grindhvalen trods sin Længde sidder lieel og liolden

paa den forreste Hahdeel af Legemet, saa at en Linie, som

tænkes fældet fra dens Spids lodret ned paa Legemets A\e . \il

træffe denne endnu et Stykke foran ^lidten af den hele Krop,

er den derimod hos vor Delphin anbragt noget længere bagtil, og

den nysnævnte Linie vil her snarere falde lidt bagved end foran

Midten af Kroppen. En meget iøinefaldende Forskjel mellem begge

disse Delphiner, som. skjøndt den er betinget vedBeenbygningen,

kun kortelig er berørt i det Foregaaende. og som derfor maa nær-

mere fremhæves, ligger fremdeles i Luffens Form. Grindhvalen ud-

mærker sigsom bekjendt ved meget lange, smalle og spidst tillø-

bende Lufler ; Luffens Brede udgjør her end ikke fuldt Fjerdedelen

af dens Længde, og denne sidste Dimension er saa betydehg. at

Lullen ikke indeholdes flere end 4 Gange i Dyrets hele Længde.

Hos den her beskrevne Delphin minder Luffen ved sit Snit lom

jeg maa bruge dette Udtryk) vel endnu om Grindhvalens; men

den er dog bredere i Forhold til Længden (Forholdet er omtrent

som 1 : 3i, og den er derhos saa kort. at den indeholdes 8 til 9

Gange i Totallængden, og at altsaa vor Delphin paa ingen Maade

kan siges at have lange, men tværtimod korte Luffer. Til disse

betydelige Afvigelser mellem begge de paagjældende Former

kommer nu foruden de øvrige osteologiske Særkjender endvidere

den allerede fremhævede store Forskjel i Tændernes Størrelse
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og Taiidrækkons rtdative Længde, ved hvilken jeg imidlertid saa

meget mindre atter skal dvæle her, som dog neppe Nogen, der

overhovedet vil erkjende Nødvendigheden af at dele Cuviers

Slægter Delphinus og Phocaena i flere, vilde falde paa al stille

vor Art i Slægt sammen med Grindhvalen.

Vi have i det Foregaaende seet, at det for Øiehlikket er

vanskeligt eller rettere umuligt nøie at angive Graden af Ulig-

heden i Beenbygningen mellem den her omhandlene Delphin og

Cuviers DelpMnus griseus^ Typen for Slægten Grampus ') ; det er

neppe lettere at gjore det for den ydre Forms Vedkommende.

D'Orhignys, afFr. Cuvier offentliggjorte Beskrivelse af denne Art'-),

den eneste originale, paa Autopsie grundede, som haves, er ikke

synderlig udtømmende, og den Beskrivelsen medgivne Afbildning

staaer jo vel langt over den ældre, yderst maadelige af det ved Brest

strandede Individ, som ledsagede G. Cuviers første Notits om

denne Delphin •''); men den er jo dog først tegnet 12 til 13 Dage

efter at Dyret var strandet, altsaa saalænge efter Døden, at For-

raadnelsen rimeligviis har forandret dets Udseende ikke saa lidt,

især da Strandingen indtraf midt i den hede Sommertid. Ogsaa

den sidste bedre Afbildning maa derfor allerede paa Grund

') Foruden Cuviers Delphinus griseus, Slægleiis typiske Art, liar Gray frem-

deles givet 3 andre Arter Plads i Slægten Grampus; af disse er imid-

lertid den ene, Gr. Eichardsnnii, alene opstillet paa en enkelt Under-

kjæbe i det Biitiske Musænm, som han ovenikjobet en Tid lang antog at

tilhore selve den typiske Art; den anden, Gr. Salcamata, er kun grundet

paa Japanesernes Fortællinger om en i Havet omkring Japan forekom-

mende Delphin, i hvilken Andre mene at erkjende en ægte Spækhugger;

den tredie endelig er Rissos Delphinus aries {D. Rissoanus Desm) , der

som Art betragtet ganske vist er fuldkommen vel begrundet, men oni

hvilken det neppe kan ansees for afgjort, at den virkelig kan stilles i

Slægt sammen med Deljthlnus griseus. Dens Beenbygning er endnu al-

deles ubekjendt, og andre Forfattere ere, tilboielige til at ansee den for

næ,rmest beslægtet med Grindhvalen. Det er saaledes kun D. griseus,

som der kan tages Hensyn til, naar Talen er om G'rai/ipKs- Slægtens

Særkjender.

^) Jvnfr. Fr. Cuviers de l'histoire naturelle des Cétacés, p. 184, pi 1-',

fig. 2.

3) Annales du Museum. T. XIX. Tab. 1, fig. 1.
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heraf benyttes med Vaersomhed , og det er neppe tilraadeligt at

ville stolte en i det Enkelte gaaende Samnieiiligninf,^ med vor

Deipliin paa den. Jeg skal derfor heller ikke la^gge nogen stor

ViPgt paa, at (Iranipnsen synes at have et langt tykkere, meget niere

oi)svidiiet Hoved end vor Delphin, og at Rygfinnen efter Teg-

ningen at dømme har siddet endnn længere bagtil end hos denne,

skjondt (Iray ikke har taget i Betænkning at benytte denne

Rygfinnens Stilling som et af Slægtens Særkjender. Men selv

om det maatte være mindre forsigtigt at støtte sig til de øv-

rige Afvigelser mellem vor Delphin og D. griseus, som synes at

knnne ndledes af d'Orbignys Fignr, er der dog ialfald een,

som fremdeles ganske bekræftes ved den samme Iagttagers Be-

skrivelse , og som heldigviis viser sig i een Legemsdeel , der

først meget seent angribes af Forraadnelsen , og paa hvis Form

og Omrids denne ikke kan indvirke synderligt, nemlig Lufferne

eller Brystfinnerne. Disse ere nemlig hos Delphinus griseus

ikke blot meget længere end hos vor Art; men de maae endog

være forholdsviis længere end selv Grindhvalens Luffer*);

thi hos det af d"Orbigny undersøgte, 10 Fod lange Individ havde

de den meget betydelige Længde af 3 Fod, og deres Længde

indeholdtes saaledes kun 3^.t Gang i Totallængden, et Forhold,

mellem Luifens og selve Dyrets Længde, som aldrig forekommer

hos Grindhvalen. Luffen er derhos (saavel ifølge Tegningen

som ifølge de opgivne Alaal) anbragt usædvanligt langt tilbage

hos D. griseus (3V2 Fod bagved Snudespidsen), saa at Spidsen

') Cuviers Beskrivelse af Lufferne hos Delphimis griseus er noget dunkel,

niaaskee som en Folge af, at et Ord er faldet ud. Dersom Meningen

imidlertid virkelig (som man næsten maa troe) skal være den at tillægge

denne Delphin forholdsviis kortere LufTer end Grindhvalen (Cuviers D.

globiceps], skjonner jeg ikke rettere, end at det kun er en simpel Uagt-

somhed, der har bragt Cuvier til at udtrykke sig saaledes; thi de Maal,

han selv anfører (Dyrets Længde 10 Fod, Lullens 3 Fod), modsige isaa-

fald Beskrivelsen, der lyder som folger: »leur pectorales pointues sont

longues de trois pieds sur un pied de largeur ;i leur base, moins qu'

au globiceps, mais plus qu'å la flgure de dauphin ventru de Hunter«

(Rech. s. 1. oss. foss. 2me Ed. T. V, 1 p. 284, Ato^ Ed. T. VIII, 2 p. 99).
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af den, iiaar den luigges langs hen ad Kroppen, naaer næsten

ligesaa langt bagtil som Rygfinnens Bagrand. Naar der til denne

saa særdeles betydelige Forskjel i Finnens La-ngde (og Stilling)

lægges den ikke mindre væsentlige i Tandforholdet, idet vor

Delphin beholder alle sine Tænder til den sildigste Alder, me-

dens D. grisens^ selv forudsat, at den overhovedet beholder

Tænderne i Overkjæben ud over den ganske spæde Alder, eller

med andre Ord, at disse Tænder virkelig nogensinde komme til

fuld Udvikling, dog ialfald mister dem saa tidligt, at der end ikke

har været een eneste af dem tilbage hos nogetsomhelst af de

hidtil undersøgte Individer, skjøndt der blandt dem har været

unge Dyr paa kun lidt over 7 Fods Længde'), tager man endelig

fremdeles de forskjellige i det Foregaaende omtalte osteologiske

Forskjelligheder med i Betragtning, forekommer det mig, at man

maa komme til det Resultat, at den her omhandlede Art ikke

synderligt mere naturligt kan finde en Plads i GrampusSXægien

end blandt Globioeephalerue.

Det næste Spørgsmaal bliver da, er vor Delphin en Spæk-

hugger, en Orca^. Vi have seet , at den har været betragtet

som en saadan af J. E. Gray, der jo kun kjendte den af det

af den engelske Tørvemose opgravede Cranium, og denne Hen-

førelse tør vel ialfald betragtes som et Beviis paa, at jeg i det

1) Som belcjendt er det ikke blot hos sin Delphinus grisens, atCuvier vil

have bemærket en slig Udfalden af Tænderne i Overkjæben; det Samme
finder efter ham Sted i den ældre Alder ogsaa hos andre store stunip-

snudede Delphiner og deriblandt hos Grindhvalen. Uden at ville eller

turde benægte Angivelsens Rigtighed, maa jeg dog for den sidstnævnte

Delphins Vedkommende antage, at en slig Udfahlen af Tænderne ialfald

maa være meget sjelden. Jeg liar ikke seet Spor dertil hos noget af de

talrige Cranier af Grindhvalen (tildeels af meget gamle Dyr), som det

Kgl. Musæum i en lang Aarrække jævnlig har modtaget fra F"æn)erne og

een Gang fra Gronland; ligesaalidt har jeg blandt de mange Cranier,

som opbevares i andre Samlinger her i Byen seet noget, der manglede

Tænderne i Overkjæben, uden forsaavidt de kunde være gaaede tabt ved

eller efter Præparationen, og endelig har jeg aldrig kunnet bringe i Kr-

(aring, at man nogensinde paa Færoerne skulde have lagt Mærke til en

slig Tandløshed hos Grindhvalen.
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Foregaaende ikke liar overskattet Ligheden mellem vor Delphin

og Spækhuggeren i denne Deel af Skelettet. Men om ogsaa

en slig Opfatning kunde være ganske berettiget , saalænge

Hovedskallen og Halshvirvlerne vare Alt, hvad man havde at

gaae efter, er den dog neppe længere holdbar nu, da vi kjende

det hele Dyr, baade dets Ydre og dets Beenbygning. Vor paa en

Maade fra de Døde gjenopstandne Delphin forekommer mig i

begge disse Henseender at frembyde tilstrækkelige Afvigelser til at

kunne bhve betragtet som Typ for en særegen Slægt, hvis Plads

vil blive mellem Orca og Oram.'pus^ og for hvilken jeg skal

foreslaae Navnet Pseudorca. De væsentligste ydre Skjelnemærker

mellem den og Orca-Slægten ville være at søge i den i det Hele

taget spinklere og mere langstrakte Legemsform, i de fra Orcaens

store, meget brede, ovale Luffer saa aldeles forskjellige, smaa og

spidse Luffer og endelig i den mindre og forskjelligt formede

Rygfinne, men derhos turde vel ogsaa den mindre stumpe

Snude hos Spækhuggerne og den eiendommelige Farveteg-

ning
,

der synes altid at charakterisere dem , kunne afgive

Skjelnemærker mellem de to Slægter. De osteologiske Skjelne-

mærker mellem begge Slægter ville tilstrækkelig fremgaae af det

Foregaaende. Den ny Slægt vil knytte Orca -Slægten nærmere

til Grampus og GloMocephalus , end den hidtil var knyttet, og

den bidrager saaledes til, om fornødent, at vise Uholdbarheden af

den for nyligt udtalte, i mine Tanker hverken i og for sig heldige,

eller paa nogen antagelig Grund støttede Anskuelse, at Spæk-

huggerne i systematisk Henseende helst maae betragtes som en

Afdehng blandt Tandhvalerne af mere end generisk Værdi, »som

en egen Gruppe eller FamiHe»*).

Endnu een Bemærkning om denne ny Slægt maa finde

sin Plads her. Den ved Asnæs ilanddrevne Hun blev op-

givet at være 19 Fod lang, og skjøndt dens Hovedskal rigtignok

') Jvnfr. Overs, over Vidensk. Selsk. Forhandl, i Mai 1862, S. 87.

11
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ikke er større end de tvende andre mindre Individers, saa vise

dog de andre Knogler af dens Skelet, som det lykkedes mig at

komme i Besiddelse af, at det virkeligt maa have været et ikke

saa lidt større Dyr end disse. Den i Kielerhavnen fangede

Delphin, ligeledes en Hun, som efter Professor Behns velvillige

Meddelelse var drægtig, men sandsynligviis først for Qerde Gang,

og som altsaa vel neppe var noget gammelt, fuldt udvoxet Dyr,

maalle lidt over 16 Fod. Den ved Middelfart ilanddrevne Han,

ganske vist et temmelig gammelt Dyr , var derimod høist

henved 14 Fod lang. Det bliver saaledes et Spørgsmaal, om

der ikke muligviis hos Pseudorcaen er en Forskjel i Størrelsen

hos de forskjellige Kjøn, og om ikke Hunnerne ere større, men

tillige maaskee forsynede med et forholdsviis mindre Hoved end

Hannerne. Spørgsmaalet kan naturligviis først gjennem flere

Erfaringer finde sin Besvarelse ; men det fortjener dog formeentlig

at reises.

Rettelser.

Side 105 L. 8 f. o. Halehvirvler 1. Halshvirvler

— 10(1 L. 7 f. n. Kommaet efter Arter udslettes.

— 111 L. 16 f. o. kunne 1. kan

-- 121 L. 18 f. o. trinde, udslettes.

— 123 L. 9 f. o. maa 1. maae

Derpaa gjorde Konferentsraad Forchhammer følgende Med-

delelse om Ahlformationen og Campinesandet.

Da jeg for henved 30 Aar siden forsøgte paa en geognostisk

Beskrivelse af den saakaldte Ahlformation havde man kun hen-

vendt meget ringe Opmærksomhed paa de Dannelser, som ligge

Menneskeslægtens Oprindelse paa Jorden meget nær. Jeg be-

skrev den som den sidste af de større og mere udbredte For-
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mationer, der cricr vor Krt'ariiiii' inaa botraf-lcs son) aldeles

sluttede.

Siden den Tid er jeg' hyppigere vendt tilbage til Undersø-

gelsen af denne niærkværdige Dannelse, og den har faaet for-

nyet Interesse for mig ved den Opdagelse, at den strækker sig

saa langt imod Syd og Vest, som Omegnen af Antwerpen i

Belgien, og saa langt imod Øst som Alarum ved Høganes i

Skaanf, ja maaskee fremtræder den igjen ved Garonneflodens Mun-

ding i Hedernes Departement, hvor en lignende Dannelse fore-

kommer, som forer Navnet Alios. Denne sidste Localitet skal

jeg forresten ikke nærmere berøre i denne lille Afhandling, da

jeg selv ikke har havt Leilighed til at undersøge den paa sit op-

rindelige Findested, og kun er i Besiddelse af faa og mindre

charakteristiske Prøver derfra. Desuden er Opmærksomheden for

nærværende Tid netop henvendt paa disse franske Hedeegne, og

en gjennemgriliende Undersøgelse vil sandsynligviis paa den

franske Keisers Bekostning blive udført , hvorved der vil tages

tilbørligt Hensyn til vore danske, formentlig tilsvarende Dan-

nelser.

Jeg skal derfor her indskrænke mig til at give et Overblik

over vor Ahlformations Eiendommeligheder, dens Forekomst og

geognostiske Stilling, og dens geographiske Udbredelse, og jeg

vil kunne vise, at Belgiernes Campinesand, Hollændernes Zanddi-

luvium svarer til Ahldannelsen.

Den jydske Hede, saaledes som man i Almindelighed be-

skriver den, er netop den, som charakteriseres ved Ahldannelsen.

Der forekommer andre Heder i Jylland, mere afvexlende, mere

interessante i deres ydre Former og mindre ufrugtbare, men de

ere i deres egentlige indre Natur væsentlig forskjellige fra den

ahlførende Hede. Denne danner store Sletter, kun afbrudte ved

de ringe Fordybninger, som Aaløbene have indskaaren i den

for en stor Deel lidet sammenhængende og let bevægelige Jord-

bund, og ved smaa Ophøininger, som den under samme lig-

ir
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gende Jordbund har dannet, og hvilke ikke ere blevne naaede af

den Vandbedækning, som Ahlen skylder sin Oprindelse. Den

Charakteer af Øde og E ensformighed, som man saa ofte sætter

i en uadskillelig Forbindelse med Heden i Almindelighed, til-

kommer kun den ahlførende Hede. En Synskreds, næsten ube-

grændset som Havet, er ikkun afbrudt ved enkeltstaaende Huse, der

omgivne af store Dynger af Lyngtørv, give Tegn paa at den

ikke er ganske ubeboet , medens talrige Gravhøie vise at

ogsaa de tidligere Slægter af Beboerne færdedes her. Dens

Farve er sort, af den almindelige Lyngplante, der selv i dens

frodigste Voxetid ikke viser meget Grønt, og kun naar den

blomstrer antager et Purpurskjær. Selv Lyngen voxer ikke høit

paa disse Heder, der ere saa fattige paa alle de Bestanddele,

som Planterne fordre af Jordbunden. Skulde jeg nævne en

Plante, som mere end alle andre ynder denne Dannelse, er det

Klokke-Lyngen, Erica tetralix. Men derved vil jeg ikke sige, at

den mangler paa audre Dannelser, den findes i den bakkede

Hede uden Ahl, og den forekommer paa vore Tørvemoser, men

jeg har faaet det Indtryk, at den er hyppigere paa Ahlhedens

store og for en stor Deel fugtige Sletter, saa hyppig der, at

den virkelig giver enkelte Partier deraf en eieudommelig Cha-

rakteer.

Ahlheden helder svagt imod V., men denne Heldning er

saa ringe, at Øiet ikke umiddelbart kan iagttage den. Kun

ved i Ahlhedens Omraade at betragte Flodernes Løb , der alle

flyde imod Y., kommer man til den Slutning at hele Landet og

altsaa ligeledes dens øverste Dannelse har den anførte Heldning.

Man kan ikke let, selv ved en flygtig Overfladebetragtning,

forvexle Ahlhedens store Sletter med den bakkede Hedes vex-

lende Jordbund, deres Udseende er forskjelligt, og i den bakkede

Hede har man en idelig Afvexling imellem Bakker og Dale.

Deres indre Sammensætning er forskjellig, og i den bakkede

Hede mangler baade det hvide Sand ^)g den brune, humusrige
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Sandsteen. Deres Plantevæxt er forskjellig. og i den bakkede

Hede naaer den almindelige Lyng sin største Udvikling og bliver

ikke sjelden til en anseelig Busk. I denne forekommer ogsaa Meel-

bærplanten (Arbutus uva iirsii, som saagodtsom overalt mangler

paa Ahlheden, hvorimod den er aldeles charakteristisk i den

nordlige Deel af den bakkede Hede , indtil omtrent Midten af

Hertugdømmet Slesvig, hvor den forsvinder. Der findes ogsaa

endnu Skove, undertiden af ikke ringe Udstrækning, men dog

kun svage Levninger af de store Skovstrækninger, der i ældre

Tid dækkede den bakkede Hede, og som en senere Tid hen-

synsløs har forstyrret for at sætte en hdet lønnende Agerdyrk-

ning istedetfor. Desuden forekommer der paa denne Hede

overordenthg hyppig Egekrat, ligeledes Levninger af forstyrrede

Egeskove. Det er denne bakkede Hede, som nogle af vore

dygtigste Malere have gjengivet i tiltrækkende, naturtroe Billeder.

Jeg vender tilbage til Hedesletten og dens Ahlformation, der,

naar vi regne Tykkelsen eller Mægtigheden af den, er i høi

Grad ubetydelig, idet denne hgger imellem 2— 4 Fod. Den er

et mærkværdigt Exempel paa den Geognosterne velbekjendte

Sætning, at Formationernes Indflydelse paa Overfladens Udseende

og Landskabets almindelige Charakteer langt mere er afhængig

af Leiringsforholdene, end af Mægtigheden. Hvis Ahldannelsen

istedetfor at være horizontal heldede under en Vinkel af BO'^ mod V.

vilde den . der nu indtager et Areal paa Halvøen af sandsynlig-

viis mere end 100 Qvadratmiil. danne en i det høieste 6 Fod

bred Stribe paa den østlige Grændse af den bakkede Hede.

Ingen vilde lægge Mærke til den, den vilde sandsynligviis være

aldeles overseet. baade af Geognosten og Geographen . og den

vestlige Deel af Halvøens Overflade-Dannelser vilde ikke frembyde

den sørgelige Charakteer af Ufrugtbarhed, som man nu møder der.
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Geogno^tiske Forhold.

Ahldannelsen hviler paa KiiUesteenformationen, og den er

aldrig funden dækket af noget andet Lag undtagen af de gamle

Sandklitter som nu ligge langt fra Søen, men sandsynligviis dog

8k\ide deres Oprindelse til Havet, der efter al Rimelighed i en

tidligere Periode strakte sig langt længere imod Øst end nu.

Snart er Underlaget RuUesteensleer , hvis oprindeUg blaalige

Farve endnu er vedligeholdt, fordi Ahlen har forhindret Over-

fladens med Ilt mættede Vand at gjennemtrænge det. snart er

det Rullesteensand. der da er guult af Jerntveiltehydrat. Dens

Mægtighed er. som jeg allerede har anfort. sjelden over 3, ofte

kun 2 Fod. Det Lag. der i Almindelighed dækker Rullesteens-

formationen er den egentlige Ahl. en Tørvesandsteen , 6— 12

Tommer mægtig. Sandstenen, der er bruun og undertiden næ-

sten sort, som om den var forkullet, bestaaer i sin Hoved-

masse af hvide, afrundede Sandkorn, med ingen eller en yderst

ringe Mængde Leer, og et Rindemiddel , som giver den sin

mørke Farve, og i Almindelighed kan betragtes som humussuurl

Jerntveiltehydrat*). Sammenhængen i denne Sandsteen kan op-

hæves med Saltsyre, der opløser Jerntveilte, og en ringe

Mængde Phosphorsyre , men ogsaa med kaustisk Kali eller Na-

trum, som opløser Humussyren, hvormed den danner en mørke-

bruun Yædske. Sandstenen er løs og hdet sammenhængende,

man kan knuse mindre Stykker imellem Fingrene og en kraftig

trukken Ploug kan gjennemskjære den. Umiddelbart udsat for

Frost, Væde og Luften hensmuldrer den. Beskyttet af de over-

liggende Lag holder den sig uforandret. Overgydet med kulsuur

Ammoniak opløser Humussyren sig ligeledes, og Sandstenen

henfalder til Sand. Overgydet med Gjødninge\and og gjæret

Urin, hvori kulsuur Ammoniak er en væsentlig Bestanddeel,

henfalder den ligeledes. \aar man derimod udsætter den for

'.) De faste, sorte Ahlsanrlsteiie iixleliolde Mniigaiiill«'
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kulsuiir Kalk , opløst i kulsuurt Vand , opløser den sig ikke,

men don ringeste Tilføining af kulsunr Ammoniak eller

andre Ammoniaksalte larver Vædsken briiun, og deraf kan

man forklare sig hvorfor Bønder i Jylland paastaae «at

Ahlen kryber dybere ned i Jorden for Mergelen« thi selv af

Ahlhedens magre Muld vil den kulsure Kalk opløst i kul-

suurt Vand kunne frigjøre nogen kulsuur Ammoniak. Ahl-

sandstenen er dækket med et Lag reent Qvartssand fra

6—12 Tommer mægtigt; det er snart sneehvidt, som Sand,

der paa en flad Strand har været udsat for Bølgernes vedva-

rende svage Bevægelser , og hvor alle finere Dele ere bort-

skyllede, det bruges da som Gulvsand. Snart er Sandet graat

og er da farvet af Partikler af den overhggende Maar, der

har omtrent samme Mægtighed som det hvide Sandlag,

men er sortfarvet af Lyngplanternes gamle Humus , og gaaer

over i det øverste Lyngtørvelag , som er gjennemvævet af Lyn-

gens endnu levende Rødder. Naar man gløder Maar og Lyng-

tørven under Luftens Adgang, blive de hvide og ligne Ahlfor-

mationens almindelige hvide Sand. Dannelsen bestaaer altsaa

egentlig af Ahlsandsteen som det ældste og mindst mægtige

Lag, og hvidt Sand, hvis øverste Lag ere gjennemtrængte med

Forstyrrelses Produkterne af Nutidens Plantevæxt. Naar man

derimod gløder Ahlsandstenen , bliver et stærkt rødtfarvet Sand

tilbage , og ikke sjeldent finder man i Ahlsandstenen smaae

Flintstykker , saaledes at man vel kan sige at Ahlsandstenen er

Rullesteensand, hvis JernUte er traadt i Forbindelse med Hu-

mussyre og har dannet Sandstenenes Bindemiddel. Ahl og

Maar ligne hinanden saa meget, at man vel kan tage Feil naar

man ikke iagttager dem i deres naturlige, oprindelige Forhold,

hvor de ere adskilte ved Gulvsandlaget. Imidlertid er Ahlen

altid fastere end Maaren, i hvilket sidstnævnte Lag man endnu

finder Rodtrevler, som pleie at mangle i Ahlen. Ahlens Jernilte

indeholder nogen Phosphorsyre , som forresten ikke mangler

aldeles i Maaren.
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Det her fremstillede Gjennemsnit af Ahlen er fra Abild ved

Tønder.

"^
' 7',2 Tommer LxiifitBrv.

S';2 Tommer Maar.

j Tommer Gulvsand

9 Tommer Ahl.

6^?-^?^^^ -^^g£^?^£fi^g^^^ '-' Tommer urlskyllede Steen.

^j(Jf^^^^^^^i^^=^^;^^^:^^B^^^- BlaaRullesteens-Mergel. Tykkelse ube-

kjendt.

Ahlen indeholder ingen organiske Levninger med Undtagelse

af smaae Brudstykker af Trækul, om hvilke det endnu ikke er

bestemt fra hvilken Plante de hidrøre, men i Forbindelse med

Sandstenens Humussyre erindre de om Tørvemosernes Trækul.

Heller ikke i Rullesteensand har jeg der, hvor det dækkes

al Ahlen fundet organiske Levninger, hvorimod RuUesteensleret,

der er et ældre Led af den samme Dannelse, hvortil Rullesteen-

sand hører , undertiden , men dog kun ganske localt og ikke i

Nærheden af Alilen fører Forsteninger af Sødyr. De vigtigste

Steder hvor dette er Tilfældet ere : den sydlige Deel af Lange-

land, Ærø og den østlige Deel af Mellemslesvig, hvor især Cy-

prina islandica og Corbula Nucleus forekomme. Begge tilhøre

Skaldyrarter, som endnu leve i det nordlige Ilav. Til samme

Formation maa uden Tvivl henregnes de rullesteenførende Lag,

som den sjællandske Jernbane har gjennemskaaren i Valdbybakke.

hvor Zostera marina findes og de mægtige Leerlag, der under

meget store Ileldningsvinkler findes imellem Lønstrup og Løkken

paa det nordlige Jyllands Vestkyst, i hvilke ligeledes liendeltang

(Zostera marina) med indhyllede Ravstykker og Hyatella arctica
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forekomme. Foruden disse er der Ciiiidct cl Par Elephanttænder

i RuUesteensleret, og ved den nye Doks Gravning paa Nyholm i

Kjobenliavn fandtes en Steenøxe, ikke af Flint men af en anden,

ikke ntermere bestemt Steenart og af en anden Form end baade

Fiintøxerne og Grønsteenøxerne pleie at vise. Dette Kunstpro-

dukt, der fandtes i en Dybde af flere Fod i Leret med Rullestene,

er ulieldigviis gaaet tabt ved Frederiksborgs Slotsbrand tillige-

ined Hs. Majestæts øvrige Samling af gamle Yaaben og Red-

skaber.

Af alt dette kan man slutte, at Rullesteenslerets Dannelse

falder i den nuværende Jordperiode, og deraf følger ligeledes at

Ahlformationen, som dækker Rullesteensleret, ogsaa maa henhøre

til denne Periode. Den er imidlertid sluttet, og intetsteds finde

vi en Sandsteen med humussuurt Jern til Bindemiddel og

dækket af hvidt udvasket Qvartssand, som en endnu vedblivende

Dannelse. Paa den anden Side er Ahlen dækket af de æld-

gamle Klitter, der ligge inde i Landet, omtrent 4 Miil Øst for

den nuværende Klitrække, og som henhøre til en Tilstand, der

er ældre, end den historiske Tid, sandsynligviis til den Afdehng

af den nuværende Periode, da den store Nordsøsænkning fandt

Sted.

Medens Ahlformationens Dannelsestid saaledes er bestemt

med en ret tilfredsstillende Nøiagtighed , er der med Hensyn til

Dannelsesmaaden mange uopklarede Punkter. Indlysende er det

imidlertid, at den Fuldstændighed hvormed Sandet er udvasket

og alle dets Bestanddele bortskyllede med Indtagelse af de rene

Qvartskorn, hentyder paa, at der har fundet en langvarig Vand-

bedækning Sted, men at dette Vand ikke høit har bedækket

Sandet. Skulde vi søge en Analogi i vore nuværende Kystfor-

hold, maatte vi fmde den i de store, udstrakte, ved de dag-

lige Høivande med Vand bedækkede Sandsletter ved Vest-

kysten af Hertugdømmet Slesvig, der dog vise den væsentlige

Forskjel, at de dækkes af en stor Mængde Muslingskaller, der

vel i det Hele taget ere spredte over hele Sandsletten, men dog
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paa enkelte Steder samles i en saadan Mængde , at de nu alle-

rede i over */2 Aarhundrede have leveret Raamateriale til flere

Kalkovnes Production.

Geographiske Forhold.

Vi gaae nu over til at betragte denne Formations Udbred-

ning. Typisk findes den i det vestlige Jylland og det er altid

forekommet mig, som om den i Omegnen af Varde havde faaet

sin fuldstændige og meest cbarakteristiske Udvikling. Gaaer

man derfra imod N. , er den imellem Varde og llingkjøbing

endnu meget tydelig og charakteristisk , selv N. for den sidste

By findes den endnu stærkt udviklet, men henimod Holstebro

og Lemvig viger den tilbage for Rullesteensformationens bakkede

og ujevne Land som her findes, deels med dens sandede, deels

med dens lerede Led. I Liimfjordens nærmeste Omgivelse har

jeg ikke seet den, og den er i alle Tilfælde ikke hyppig der.

N. for Liimfjorden har jeg heller ikke iagttaget den og den

synes at mangle i Vendsyssel; idetmindste ere de store vend-

sysselske Sandsletter ikke Ahlformation , men en ganske anden,

langt nyere Dannelse, der er fremkommen derved, at Flyvesandet

er blæst ind i Vige og Sunde. Dette vendsysselske Sand inde-

holder en ikke ringe Mængde Glimmer, der 'uden Tvivl betinger

dets saa ofte fremhævede Frugtbarhed i Sammenligning med

andre Sandsletter og navnligen med Ahldannelsen. Med Hensyn

til Ahldannelsens Udbredelse imod Vest maa jeg bemærke at jeg

ikke erindrer at have seet den paa den vestlige Side af den

gamle Klitrække, som imellem Ringkjøbing og Lemvig betegnes

ved Navnet Ulfborg Sande og derfra imod S. pletviis lader sig

eftervise indtil den i Hertugdømmet Slesvig atter træder samlet

frem ved Lygum og Læk. Disse ældgamle Klitter ere yngre end

Ahlen og hidrøre formeentligen fra den Periode, der fulgte

umiddelbar efter den Catastrophe, som jeg har betegnet med

Navnet den store Nordsøe Sænkning, og som er ældre end

den virkelig historiske Tid, men yngre end Landets Beboelse af
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MennesktM*. Hvis Alilcn lidligore liar existeret i de rncrc v(\st-

lige Dele, er den uden Tvivl forstyrret ved Havets Bevægelse

under og umiddelbart efter Sienkningen.

Imod S. fra den typisi^e b]gn ved Varde strækker den sig

saagodt som uafbrudt igjennem Hertugdømmerne Slesvig og

Holsteen. Den østlige Gra-ndse for denne udstrakte Formation

er en meget bugtet og uregelmæssig Linie, hvis Retning i det

Hele taget gaaer fra N.— S. og den indbefatter saaledes den

største Deel af Halvøens Sletter — med Undtagelse af enkelte

høitliggende mindre Rullesteensandsletter i det nordlige Jylland,

af Flyvesandsletterne i Vendsyssel og de i samme Provinds lig-

gende Blaaleersletter med Forsteninger af vort nuværende Havs

Skaldyr, af de slesvigske Sandmarsker og af den egentlige

Marsk i Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen.

Udenfor Halvøen har jeg i det østlige Fyen kun fundet en

lille Dal , der syntes at indeholde Ahl af denne Formation, men

det Hele er tvivlsomt og jeg kan ikke hæve denne Tvivl, da jeg

ikke længer har Prøver derfra, som jeg kunde undersøge. I det

vestlige Skaane har jeg fundet en lignende Dannelse ved Ålarum

i Nærheden af Høganæs, men ogsaa dette Sted maa jeg be-

tragte som tvivlsomt indtil jeg finder Leilighed til at anstille

nøiere Undersøgelser.

S. for Elben har jeg seet en aldeles lignende Dannelse ved

Winssen imellem Elben og Luneborg, og den synes at fore-

komme hist og her i Luneborger Hede. Om dens Forekomst i

de øvrige Dele af Hannover og Westphalen har jeg ikke kunnet

finde nogen videre bestemt Oplysning, derimod er jeg i Besid-

delse afExemplarer af den af Staring nærmere angivne Locahtet

Zytphen i HoUland. Disse ere vel i det Hele taget noget løsere,

end Exemplarerne fra Halvøen, men have forresten den samme

Charakteer. Bindemidlet er ogsaa her i det Væsentlige Humus-

syre, bunden til Jern^), og under dette Lag af Ahlsaudsteen

En biuuii Ahlsaiulsteen fra Zytphen blev strax angreben al' en nneget

fortjndet Oplosning af knlsuur Ammoniak og henfaldt snart til et Pulver.
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forekommer, ligesom hos os Sand- og Gruuslag, der i Belgien

og Holland indeholde Knokler af Elephanter og Rhinoceros.

Selv har jeg undersøgt det i den bekjendte Campine, hvoraf

Dnmont har dannet Navnet Campinesand (Sable campinien) som

foruden min Ahlformation indeholder en Deel af min Rullesteens-

sand Dannelse, en Hedestrækning, der deels hører til Belgien,

deels til Holland, og hvoraf det belgiske Parti for en stor Deel

er forvandlet enten til Agerland eller til Enge. Ved Landsbyen

Råevels i Nærheden af Turnhout fandtes endnu et Stykke Hede, som

var aldeles uforstyrret, og hvoraf det vedføiede Træsnit giver en

^^P> Lvngturv og Maar.

8 Tommer (Julvsand.

1 -8 Tommer Ahl.

(juult Sand.

-* Uil.

(.juult Sand, ubekjendt Tykkelse.

Fremstilling. Foroven fandtes under den almindelige Hedeover-

flade et Lag af hvidt Sand, 8 Tommer mægtigt. Dernæst et

Ahllag, snart brunt, snart sort, og under Ahlen et Lag af guult

Sand, som, hvor jeg saae det, var steenfrit, men som under-

tiden skal indeholde nogle Smaastene, der dog, efter Opsyns-

mandens Udsagn, ikke give Ild med Staalet, altsaa ikke kunne

være Flint, der aldrig mangle i det gule Rullesteenssand under

Brændt i en Platindigel blev guult farvet Sand tilbage, hvis Jern, oplost

i Saltsyre, gav en meget rigelig Mængde af det gule Bundfald af phos-

phormolybdænsuur Ammoniak.
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Halvøens Ahl. Denne store Campine Slette følger ligesom hos

os, naar man fra det Indre af Landet gaaer imod Nordsøen, paa

de tertiaire og quaternaire Dannelser, og følges af de forskjel-

lige -Alarskdannelser i deres Orden. Det danner ligesom hos os

et bredt Belte, der adskiller de Dannelser, der, henhørende til

den nuværende Periode, vedblive at udvikle sig, fra dem, der

ere afsluttede, ligesom denne Dannelse ogsaa her er sluttet*).

Den eneste Forskjel imellem den belgiske Ahlsandsteen og

den der forekommer i vort Land er den , at Ahllagets øverste

Deel hist og her ligner Maar, medens den dybere Deel af

dette Lag forholder sig som Halvøens egentlige Ahldan-

nelse. Dernæst er Laget i Canipinen langt mere uregelmæssigt.

Paa enkelte Steder er det over 8 Tommer mægtigt, medens det

undertiden svinder ind til en Tomme og afbrydes hist og her

aldeles. Det er især dens underste Grændse imod det gule

Sand som er saa uregelmæssig, og der findes selv under den

') Dumont har forenet sit tidligere Systéme Canipinien og Hesbayen til eet

under Navnet Systéme Scaldisien, som igjen i Forbindelse med hans

Systéme Diestien henregnes af Lyell til den pliocene Afdeling af den

tertiære Formation. — Hans Systéme Scaldisien indbefatter forstenings-

førende Lag, saasom de øvre Dele af Crag ved Åntxserpen, Sandlagene

ved Caloo og Kampinesandet. De Wael ordner disse Dannelser saaledes,

fra oven
*

1. Polder (Marskdannelser).

2. Campinesand. Saltvandsdannelse uden Forsteninger.

3. Øvre Crag fra Antv\erpen.

Lyel regner den øvre Crag fra Antwerpen for identisk med den

røde eller Coral Crag af Suffolk (af 66 Forsteninger fra Antwerpen ere

64 identiske med dem fra Suffolk, og 37 af Forsteninger fra denne Crag

fra Antwerpen eller 5.5 Procent ere identiske med levende Arter), og han

tilføier at Analogien med det nordlige Havs Fauna er meget stor.

Hermed er ogsaa vor Ahlsandsteens Forhold i den nyere titiære Tid

givet, nemlig som henhorende til de nyeste pliocene Dannelser. Crag

mangler som bekjendt aldeles hos os , men istedet for det have vi i

Danmark ligesom i Holland guult Rullesleenssand.

Dumont. Institut 1S50. 36—39. Leonhardt und Bronn. Jahrbuch 1851. 617.

De Wael. Institut 1853. 173—74. Leonh. u. Bronn. Jahrb. 1854. 88.

Lyell. Quarterly Journal of the Geol. Society 1852. VIII. pag. 277 og flg.
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sammenhængende Ahlsandsteen hist og her enkeUe smaae Partier

Ahl aldeles indesluttede af guult Sand.

Disse Forskjelligheder synes at antyde at der i Campinen

endnu har fundet en stærk Bevægelse Sted under Ahlsandstenens

Dannelse, medens under det hvide Sandlags Afsættelse den

samme Ro maa være indtraadt, som paa den cimbriske Halvøe

allerede fandt Sted under Ahllagets Afsættelse. Forholdene ere

forresten saa overeensstemmende og de enkelte Forskjelligheder

saa lidet betydende , at der for mig ikke hersker den ringeste

Tvivl om at Halvøens Ahlsandsteen , den hannoverske Slettes

Ohrtstein og Campineslettens Campinesand er een og samme

Dannelse, henhørende til samme Tid, og dannet ved de samme

Kræfter og Bevægelser, afhængige af det endnu nærliggende

Hav.

Staring^) betegner sit Sandiluvium (Campinesand, Ahl) som

en Ferskvandsdannelse og regner det sammen med det under-

liggende gule Sand, han lægger derved en stor Betydning i de

Levninger af store Pattedyr, navnlig Elephanter, som findes i

Holland og Belgien i dette gule Sand.

Jeg regner det gule Rullesteenssand under Ahlsandstenen

ikke med til denne Formation, 1) fordi det forekommer spredt

over hele Landet, og er paa Øerne, den hele østlige Halvdeel

af Halvøen og paa mangfoldige øformige Ophøininger i den vest-

lige Deel af Landet uden Forbindelse med Ahlsandstenen, 2)

fordi Ahlsandstenen ligger afvigende og overgribende over det

gule Rullesteens Sand, der ofte viser meget uregelmæssige, stærkt

heldende Lag, medens Ahlen ligger horisontalt eller rigtigere

helder imod ^'est under en Vinkel, som er langt mindre end

1 Grad.

Ahlsandstenen fører ingen Forsteninger, livis man ikke vil

henregne de smaa Stykker ubestemte og maaskee ubestemmelige

') Jeg skylder Herr Staring her at bemærke, at han, under et Besøg i Kjø-

benhavn i 1860, først gjorde mig opmærksom paa Ligheden imellem Alil

og Campinesandet.
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Trækul til organiske Levninger, ligesom den Humussyre der er

Ahlens charakteristiske Bestanddeel; begge hidrøre sikkert fra

Land- og F«'rskvandsplanter, da Søeplanterne ikke synes at kunne

danne Humussyre, og endnu mindre Kul med Træstructur.

Man kunde altsaa maaskee af denne Grund betragte dem som

Tegn paa at Ahlsandsteen er en Ferskvandsdannelse, men den

slutter sig paa hele Strækningen fra Liimfjorden til Elben, og

længere hen igjen i Belgien og Holland til Nordsøen, og Nord-

søens store Basin har lige siden Juraformationens Tid altid

været en Saltvands Fjord, en Bugt af Atlanterhavet.

Medens vi hos os til Ahlsandstenens Forstyrrelse vælge

chemiske Midler, navnligen den af Gjødningen udviklede kulsure

Ammoniak, benytter man i Campinen meget dybtgaaende Plouge,

der gjennemskjære og gjennembryde den løse Sandsteen, og

bringe dens Brudstykker paa Overfladen, hvor den under At-

mosphærens og Frostens Indvirkning meget snart hensmuldrer

og blandes med den øvrige Jord.

Belgien har under en stærk Indgriben fra det Offentliges

Side forvandlet en stor Deel af sin Campinehede til græs- og

kornbærende Land, et Foretagende, som overordentlig heldigen

er understøttet ved et omfattende og vandrigt Kanalsystem, og

ved Nærheden af mange, store og folkerige Steder, der afgive

rigehg Gjødning til den begyndende Cultur.

Paa den cimbriske Halvø er den animalske Gjødning knap,

og kan til Ahlhedernes Opdyrkning vanskelig unddrages de andre

Jorder. Vandrige Kanaler vilde man derimod let kunne skaffe

sig, ved at grave ned igjennem Mergellaget til det store Gruslag,

der er uudtømmehgt paa Vand, som ved naturligt Tryk vil hæve

sig til nogle faa Fod under Jordens Overflade, og et afgjort For-

trin har man hos os ved de paa de allerfleste om ikke alle

Steder under Ahlen forekommende Mergellag, som synes at

mangle i Belgien.
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I Mødet var fremlagt:

Fra Ohservatoriet i Åltona.

Astronomische Nachrichten Nr. 1358— 85.

Fra Åcademia de Ciencias i Madrid.

Memorias Tome III, Ciencias fisicas. Tom. 1. P. 2. Madrid 1859.

— Tom IV og V, Ciencias naturales Tom 2. P. 3 og

Tom 3. P. 1. 1859—61.

Resumen de las actas de la Real Åcademia de ciencias de Ma-

drid en el ano academico 1853— 54, 1854— 55, 1855— 56,

1856—57, 1857—58, 1858—59. Madrid 1857—60.

Fra Dr. Th. Scheerer i Freihetg.

Die Gneuse des Såchsischen Erzgebirges und verwandte Geseine

nach ihrer chemischen Constitution und geologischen Be-

deutung (med 2de Bilag).

Fra Ahademie der Wissenschaften i Munchen.

Sitzungsberichte 1861. II Hefte 3. 1862. I Hefte 1—3. Mun-

chen 1861 & 62.

Fra Physihalisch-bhonomische Gesellschaft i Konigsherg.

Schriften II Jahrgang 2 Abtheilung. Konigsberg 1862.

Fra Commission Imperiale Archéologique i St. Petersborg.

Compte rendu, Année 1859 & 60 med 2de Atlas. St. Peters-

bourg 1860 & 61.

Fra Sociéfé Géologique i Paris.

Bulletin II Serie. Tome XIX. Pag. 1—6. 13—20.

Fra Dr. C. O. Carus i Dresden.

Zur vergleichenden Symbolik zwischen Menschen- und AfTen-

Skelet. Jena 1861.
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Modet (leii
21"'' November.

rJr. Prol'ossor E. A. Sckarltng meddeelte følgende Forsøg over

Iltning og Opløsning af Giikl og Platin.

Ved nogle Undersøgelser over constante galvaniske Strømmes

Indvirkning paa organiske Legemer vilde S. vide, om Strømmens

Styrke i Løbet af flere Dage vedblev at være den samme. Han

satte derfor det galvaniske Apparat i Forbindelse med en Multipli-

cator. Da Strømmen bragte Naalen til at gjøre et for stort

Udslag, svækkede han Strømmens Virkning paa Magnetnaalen

ved at indskyde en lille fiirkantet Glaskasse med destilleret Vand,

hvortil var sat en overmaade ringe Deel af fortyndet Svovelsyre.

Dette Vand smagte ikke suurt , og rødfarvede kun svagt blaat

Lakmospapir. I denne svagt syrede Vædske anbragtes Enderne

af den overklippede Platintraad, som stod i Forbindelse med

Zinken i det galvaniske Apparat. Ved at flytte Traadene i Glas-

karret nærmere til eller Ijernere fra hinanden kunde Naalens

Udslag saaledes vilkaarligen bestemmes. Til det galvaniske Ap-

parat benyttedes snart eet snart flere Elementer af Kul og Zink.

Som Vædsker benyttedes i nogle Forsøg en Opløsning af suurt

chromsyret Kali og fortyndet Svovelsyre til Kullet, og stærkt for-

tyndet Svovelsyre til Zinken; i andre Forsøg anvendtes svovel-

syret Qviksølvilte og Vand. Det vakte S. 's Opmærksomhed, at

skjøndt det svovelsyrede Vand ikke synhgt blev decomponeret,

eller naar dette foregik, da i en saa ringe Grad, at de udviklede

Luftbobler kun af ham kunde bemærkes ved Hjælp af en Loupe,

at der om den ene Platintraad blev samlet et sort, svampet Le-

geme. Dette sorte Legeme viste sig ved nærmere Undersøgelse

at indeholde Platin. Endvidere bemærkedes, at den anden Pla-

tintraad efterhaanden blev tyndere. Ved at sætte en Guldtraad

istedet for den med hele Multiplicatoren forbundne Platintraad,

12
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der i Vandkassen blev Vug Kulpolen , fandtes den anden Plalin-

Iraad efter nogle Dage at va're forgyldt. Denne Opløseliglied

af (luld og Platin i næsten reent Vand, troede S., fortjente en

nærmere Prøvelse. Det første Sporgsmaal, som fremstillede sig

for ham, var om ikke Glassets IJestanddele sjiillede nogen Uolie

ved disse Forsøg. J)et næste , om det anvendte \and havde

va'ret fuldkomment recnit med Undtagelse af den tilsatte Svovel-

syre. Det kunde nendig tænkes, at del ovenna'vnte \and ved at

henstaae flere Dage og Uger i Laboratoriet kunde have optaget

sure Dampe. Til de følgende Forsøg anvendtes derfor destilleret

Vand, som ved svag Varme var omdestilleret i en Platinretorte

med Platinsvalerør og Platinforlag.

En Deel af saadant Vand anbragtes i en Platindigel, som

stod paa Enden af en Platintraad, der var i Forbindelse med

Zinkpolen paa et svagt galvanisk Apparat. I Midten af Diglen

anbragtes en Guldtraad, som var forbundet med Kulpolen.

Guldtraaden var aldeles blank ved Forsøgets Begyndelse, og under

Microskopet kunde man kun see regelmæssige Længdestriber.

Guldtraadens Vægt var 0,8308 Gram. Forsøget foretoges i et

afsondret Værelse, hvor ingen sure Dampe fra Laboratoriet kunde

trænge hen. 24 Timer efter Forsøgets Begyndelse havde Guld-

traaden ikke lidt nogen synlig Forandring. Efter 4 Dage fandtes

to smaa sorte Pletter paa Diglens Bund, og Diglen syntes for-

gyldt paa tiere Steder. Guldtraaden var bleven sort. Efter andre

fire Dage blev Guldtraaden taget op; ved at aftørre Traaden med

Hint Papir blev dette sort, men betragtedes de sorte Striber paa

samme med en Loupe , kunde man tydeligt see Guldpartikler.

Guldtraaden veiede da 0,8302 Gram. Platindiglen var tydeligt

forgyldt paa flere Steder. Efter andre 8 Dage aftørredes atter

Guldtraaden, og dens Vægt fandtes da at være 0,8280 Gram.

Platindigiens Forgyldning var stærkere. Vandet fra Diglen blev

derpaa inddampet langsomt i en Porcellainsskaal. Uagtet Vandet

i Begyndelsen bragtes i Kog fremkom ikke nogen Udskilling;

først efter at na\sten alt Vand var fordampet, fremkom pludseligt
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murkc IMcllcr paa Skaaloii. Kflcr en sva^' Glodiiiii^' lia\(((( dfsse

Fh'ltcr for slorste Delen en rodliu;- Farve, som robede Guldets

'rilstedevrt'reise; ved al gnide de mørkere Steder med en Agalli-

(»istil erholdt Skaalen en graalig metallisk Glands, som tydeligt

viste, at noget Platin var fældet med Guldet. — Derefter an-

bragtes i forskjellige Kar deels af Platin deels af Glas Vand eller

meget fortyndet Svovelsyre. I hvert Kar anbragtes to Platinledere

fra det galvaniske Apparat, og i Midten mellem Platinpolerne

ophængtes Guldplader og Guldtraade, som ikke vare i Forbin-

delse med det galvaniske Apparat. Efter liere J)ages Forlob

vare Lederne fra Kulpolen anlobne med sort Farve, og Lederne

fra Zinki)olen vare forgyldte. Ved at ophede de anløbne Platin-

traade viste de sig ogsaa forgyldte. Ved at afdampe Vandel

eller det med lidt Svovelsyre syrede Vand erholdtes altid stu^rkere

eller svagere Spor af de opløste Metaller.

De til disse Forsøg anvendte Gnldtraade og Guldplader vare

erholdte ved at udvalse og udtrække en Ducat. Den ringe

Mængde Sølv, omtrent ^soo, som Guldet indeholdt, antog S., ikke

kunde yttre nogen Indflydelse.

For imidlertid ogsaa at imødegaae den mulige Indvending,

at chemisk reent Guld vilde forholde sig anderledes, bleve For-

søgene gjentagne med Traade af Guld , som Myntguardain

S. Groth havde renset deels ved gjentagne Opløsninger i Konge-

vand og Fældninger først med svovelsyret Jernforilte, dernæst med

Oxalsyre og endelig ved Svovelsyrling. Det saaledes 3 Gange

udskilte, vel afvaskede Guld smeltedes i en Porcellainsdigel og

ved Kongevand opløstes den yderste Kruste.

Resultatet af dette Forsøg, i hvilkel en tynd Strinmiel af

det udvalsede Guld var sat i Forbindelse med Kulpolen og en Pla-

tintraad med Zinkpolen, var, at baade Guldtraaden og Platinlraaden

vare kjendeligt anløbne, saalangl de naaede ned i \ andet, og ved at

inddampe \ andel fra Platinskaalen paa en Porcellainsskaal efter-

lodes kjendelige Metalrester. Ved al benytte reent Guld ud-

klippet i tynde Strimler som Ledere ved begge Poler, der vare
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anbragte i en Porcellainsskaal med reenl Vand, fandtes efter 23

Dage, at den med Knlpolen forbundne Guldtraad \ar aldeles

sort, saa langt den var i Berøring med Vandet. Den anden

Guldtraad havde tabt lidt af sin oprindlige Glands. \eå at

inddampe ^"andet i Skaalen og gløde denne, fandtes dens Bund

meget svagt rødfarvet; Skaalens Vægt var forøget med 0,O(X)l

Gram. Ved at overgyde Guldtraadene med Saltsyre bleve de

øieblikkelig fuldkommen blanke, hvorimod Syren antog en guul

Farve. \eå at inddampe denne Guldopløsning i ovennævnte

Porcellainsskaal, og efterat al Fugtighed var fordampet at gløde

Skaalen, fremkom metallisk Guld og smukke rode Ringe paa

Skaalens indre Side. Skaalens Vægt var nu bleven 0,00-32 Gram

større eud for, saa at der i det Hele \ar bleven opløst af Guldet

0,0033 Gram.

Det ligger meget nær at tilskrive ovenomtalte Opløsning af

Guld og Platin til Ozon eller overiltet ^'and, og i Virkeligheden

kan man vise, at Jodkaliumklister farves af det med lidt Svovel-

syre anvendte Vand, som i længere Tid har været paavirket af den

galvaniske Strøm; men herimod kan gjores den Indvending, at

Schønbein og de forskjellige Chemikere, som have beskjæftiget

sig med Fremstillingen af Ozon og undersøgt dets ^ irkninger,

udtrykkehgt angive, at medens Sølv i den elektriske Strøm let

omdannes til Sølvoverilte , saa iltes hverken Guld eller Platin i

Ozon, men blive kun negativt polariserede^). Men Metallernes

Polarisation er ikke altid ledsaget af nogen materiel Omdannelse.

En anden Forklaring synes at være den , at der dannes noget

Salpetersyre i Vandet, og at dette muligen virker stærkere iltende

og opløsende i det Oieblik, det dannes, end under sædvanlige

Forhold. Davy fandt jo, at det var nødvendigt at decomponere

HandvsorterLiich der rcincn und ancewaiidteii Clicniie, ote Band Side 8J2.

Senere har v. den Broek udsat (Juld for Indvirkningen af clcctrolytisii

Ozon uden at erholde (iiiUlct iltet. Chemisclies Cenlralhlalt ISG2.

Side 70-2.
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det rene \;uul i det lufttomme Rum, uaar man vilde undgaae

Dannelsen af et ringe Spor af Salpetersyre.

\o(\ at anbringe en lille Guldplade i fortyndet overiltet Vand,

fremstillet ved at behandle overiltet IJaryt med Fluorsiliciumbrinte

i svagt Overskud, har S. iøvrigt ikke bemærket, at noget Guld

var bleven opløst.

Ved at betragte den Guldtraad, som var anløben, og som

havde været i Forbindelse med Kulpolen, under Microscopet,

viste den et meget ueensformigt Udseende, ikke ganske ulig den

Overflade, som en Platintraad erholder ved en langvarig Glød-

ning; denne Ujevnhed forsvandt ved at neddyppe den i

Saltsyre.

Der synes altsaa at foregaae en mechanisk Sønderdeling af

Guldet, før det iltes eller optages af Vandet, naar Guldet anvendes

som Anode.

Iøvrigt bemærkedes, at selv den mindste Qvantitet Svovelsyre

i Vandet bidrog til i en mærkelig Grad at fremskynde Opløs-

ningen af Guld og Platin. Ved denne Ledighed bragtes S. til

at erindre om nogle Forsøg, som Ørsted i sin Tid foretog for

ved Veining at efterspore, hvorvidt galvanisk polariserede Platin-

plader havde lidt nogen materiel Forandring. At Ørsted ved

disse Forsøg ikke bemærkede nogen Vægtforandring ved Platin-

pladerne, tilskriver S., at Pladerne ikke længe nok havde været

udsatte for den galvaniske Strøm.

Ved at udsætte Vand med lidt Svovelsyre i et ^'oltamete^ for

Indvirkningen af 4 Elementer i Løbet af 48 Timer, blev der

dannet 400 Cubiktommer Knaldluft. Hesten af Voltameterets

Indhold blev derpaa afdampet og glødet i en Porcellainsskaal.

Paa Bunden af denne fandtes tydelige Spor af Platin.
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Mødet den 5*^ December.

Clr. Professor Holten meddeelte «]Nogle Resultater af 25 Aars

timeviis Temperaturiagttagelser paa Nyholms Hovedvagt".

Den 1ste Marts 1837 begyndte paa Nyholms Hovedvagt en

Række af Thermometeriagttagelser, anstillede hver Time af Vag-

tens Oppassere under Tilsyn af den vagthavende Officier. De

fortsættes endnu; men da der iaar ved Februar Maaneds Udgang

forelaae Iagttagelser fra fulde 25 Aar, troede jeg at burde see,

hvilke Resultater der kunde udledes af denne ualmindelig lange

Række af 219,000 enkelte Temperaturiagttagelser. Afdøde Prof.

Pedersen har allerede i »Meddelelser fra det statistiske Bureau,

anden Samhng)) i en Afhandling om »Thermometerstanden i Kjø-

benhavn fra 1767 til 1853» meddeelt nogle af de Resultater, som

kunde udledes af de 10 første Aars Iagttagelser; men den nu

indsamlede langt større Mængde af Materiale lod haabe, at man

ikke alene vilde kunne berigtige de tidligere meddeelte Talstør-

relser, men ogsaa opnaae mere almindelige Resultater.

Det Thermometer, som er anvendt til disse Iagttagelser, er

forfærdiget af Mechanikus Poulsen; det er inddeelt i Femtedele

af Grader, men Nulpunktet er sat 30° under Tøepunktet for at

undgaae Forvirring ved Aflæsning af positive og negative Grader.

Thermometeret er anbragt paa Nordsiden af Hovedvagtsbygnin-

gen i en Høide af 8 Fod over Jorden. Det er beklageligt nok,

at man ved denne Opstilling ikke har kunnet forhindre Solen

fra at skinne paa Thermometeret nogle Timer Morgen og Aften i

Maanederne fra April til September inclusive, saa at man ikke har

kunnet tage disse Iagttagelser med; men da dette hverken træf-

fer Tiden for Maximum eller Minimum af Temperatur har man

12



174

for de fleste Indersøgelser kunnet erstatte det Manglende ved

en Interpolation, uden at Usikkerheden bliver betydeligt større.

De Timer Morgen og Aften, som paa Grund af Solskin først

vare forkastede vare Kl. 6 i April og September, Kl. 5, 6, 7 i

Mai og Kl. 5, 6, 7, 8 i Juni, Juli og August. Prof. Pedersen

havde for at opnaae en vis Eensartethed udeladt de sidste Klokke-

slet af Beregningen hele Aaret igjennem; men det forekommer

mig dog, at der er al Grund til at medtage saa mange Iagttagel-

ser som muligt og kun lade den uundgaaelige Usikkerhed blive

tilbage. Da jeg nu, efterat have uddraget Middeltemperaturen for

de forskjellige Klokkeslet i Aarets tolv Maaneder, construerede de

tilsvarende tolv Temperatureurver, viste det sig imidlertid, at Iagt-

tagelserne Kl. 8 i Mai Maaned maatte forkastes; Curven gik her

saa høit, at den ikke uden stor Tvang kunde forenes med de

øvrige Dele af den. I April Maaned viste Curven eu særegen

Hævning i Morgen og Aftentimerne Kl. 7 og 8; men da den ikke

var betydelig beholdt jeg foreløbigt Observationerne fra disse

Klokkeslet. Interpolationen foretog jeg nu paa den Maade, at

jeg forst, for at skaffe det fulde Antal af Talstørrelser tilveie,

lagde eu Parabel af 5te Grad igjennem de tre Middeltal for og

de tre Middeltal efter de udskudte Timer, og derpaa efter de saa-

ledes bestemte Temperaturer beregnede Coefficienterne i en Række

af Formen

hvor t er Tiden angiven i Timer, y den til Klokkeslettet svarende

Middeltemperatur. Denne Fremgangsmaade er vistnok ikke nøiag-

tig; men det betydelige Arbeide, som er forbundet med at ud-

regne Coefficienterne i Rækken efter mindste Qvadraters Methode,

naar nogle af Iagttagelserne mangle, bragte mig til at forsøge,

om ikke denne langt hurtigere Beregningsmaade skulde føre til

et tilstrækkeligt nøiagtigt Resultat, og hvad jeg haabede viste sig

ogsaa bekræftet, idet de beregnede Formlers Middelafvigelse fra

Observationernes Middeltal var langt mindre end den enkelte



176

Maaneds Middelafvigelser fra dfii diiiiiif^e Temperaturforandrings

Gang. Da denne Beregnini,' var fuldfort viste det sig nu, at

Coenicienten bo for April Alaaned havde en væsentlig anden

Størrelse end den efter Værdierne af samme CoelTicient for Marts

og .Alai burde have, og jeg gjentog Beregningen for April, efter

at det i de originale Iagttagelser havde viist sig, at Solens Op-

varmning af Thermometeret havde en betydelig Indflydelse Kl. 7

og 3 om >Iorgenen og Kl. 7 om Aftenen, og jeg derfor havde

udskudt Observationerne ved disse Klokkeslet foruden dem Kl. 6

Morgen og Aften. Coefficienten kom da til at stemme kjende-

ligt bedre med de tilstødende Maaneders end forhen, hvorvel

Overeensstemmelsen ikke ganske var saa god som jeg havde

ventet.

Efter disse indledende Bemærkninger meddeles nu her Mid-

deltemperaturerne for de forskellige Klokkeslet i Tab. 1 i hver

af de Maaneder, hvori Iagttagelser have fundet Sted. Der skal

herved bemærkes, at Thermometeret to Gange har været til Re-

paration, begge Gange i Marts, og derfor har der i 1842 kun

været iagttaget i 18 Dage, i 1853 i 10 Dage. Jeg har imidler-

tid behandlet disse mangelfulde Maaneder som fuldstændige,

fordi jeg ved de lignende, sexaarige Iagttagelser fra det nedlagte

magnetiske Observatorium havde seet, at man fik en mere regel-

mæssig daglig Gang af Temperaturen paa denne Maade, end

ved at tage Hensyn til det Antal Dage, Iagttagelserne virkeligt

havde fundet Sted.

12*
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Marts. Ta-
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bel t. Marts.

i
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April.
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al Tabel 1. April.
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Mai. Fortsættelse

1857
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af Tahol 1. Mai.

'
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Juni. Fortsættelse
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af Tabel 1. Juni.
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Juli. Fortsættelse'
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af Tabel 1. Juli.
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August. Fortsættelse
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af Tabel 1, AUffUSt.
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September.
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af Tabel 1. September.
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October. Fortsættelse

Formiddag.

0.

6,90

5,61

7,42

4,93

6,97

5,85

5,69

6,51

6,10

9,25

5,66

7,34

5,35

5,45

8,09

5,34

7,51

7,17

8,37

8,35

9,35

7,86

7,84

6,31

7,62

1.

6,81

5,58

7,42

4,87

6,91

5,78

5,65

6,46

6,04

9,13

5,64

7,26

5,25

5,54

8,04

5,26

7,32

7,08

8,26

8,23

9,25

7,81

7,75

6,29

7,53

6,76

5,57

7,23

4,86

6,86

5,78

5,58

6,42

5,93

9,12

5,47

7,18

5,14

5,21

7,95

5,18

7,25

6,97

8,17

8,19

9,19

7,78

7,64

6,23

3.

6,66

5,56

7,23

4,76

6,75

5,81

5,53

6,41

5,93

9,05

5,45

7,07

5,04

5,09

7,90

5,25

7,29

6,95

8,13

8,20

9,17

7,69

7,58

6,19

7,42 7,37

6,54

5,55

7,17

4,73

6,70

5,71

5,39

6,41

5,89

9,05

5,41

7,07

5,01

4,99

7,84

5,24

7,26

6,98

8,02

8,28

9,17

7,62

7,64

6,19

7,35

5.

6,44

5,54

7,09

4,72

6,58

5,55

5,39

6,41

5,92

9,14

5,33

7,15

5,04

4,88

7,76

5,25

7,27

7,08

8,03

8,12

9,16

7,53

7,70

6,16

7,37

6.

6,37

5,58

7,10

4,79

6,51

5,54

5,37

6,48

5,90

5,35

7,25

5,08

4,88

7,77

5,21

7,27

7,04

8,06

8,08

9,07

7,53

7,70

6,19

7,35

7.

6,65

5,74

7,37

4,91

6,60

5,54

5,34

6,55

5,91

9,23 9,28

5,43

7,26

5,24

4,98

7,89

5,34

7,42

7,26

8,30

8,10

9,25

7,47

7,86

6,33

7,58

8.

7,11

6,14

8,07

5,25

7,04

5,95

5,82

6,96

6,18

9,58

7,42

5,80

5J8

8,21

5,57

7,94

7,48

8,63

8,49

9,69

7,87

8,13

6,65

8,13

9.

7,77

6,67

8,19

5,66

7,56

6,56

6,34

7,53

6,56

9,96

5,68 6,09

7,59

6,25

5,58

8,73

6,00

8,43

8,08

9,22

8,99

10,07

8,42

8,98

7,21

10.

8,24

7,03

8,76

5,99

7,97

6,97

6,69

7,60

6,77

10,36

6,44

8,15

6,64

5,93

8,99

6,39

8,89

8,54

9,55

9,48

10,44

8,93

9,07

7,60

8,66 9,16

6,914 6,838 6,763 6,722 6,668 6,664 6,668 6,784 7,159 7,656 8,023



101

af Tab
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November. Fortsættelse
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af Tab
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December. Fortsættelse
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af Tabel 1. December.
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Januar. Forlsællelse



197

af Tabel 1. Januar.
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af Tabel 1. Februar.
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Af do under Colonnerne opførte Middeltal maatte nu Tempe-

raturens daglige Gang i de forskjellige Maaneder, udfindes; men

først maatte de manglende Iagttagelser bestemmes ved en Inter-

polation efter den ovenfor omtalte Fremgangsmaade, Selv for

de Maaneder, i hvilke alle Iagttagelser haves, fandt jeg det hen-

sigtsmæssigt at bestemme en Interpolationsformel, for efter de

beregnede, og om man vil regulerede Temperaturer, at bestemme

Øieblikket for INIaximum og iMinimum. Formlen var, som oven-

for er sagt følgende

Ta-

Januar .

Februar

Marts .

April .

Mai . .

Juni .

Juli . .

August

September

October .

November

December

- 0,406

- 0,741

0,676

4,118

8,378

12,169

13,560

15,643

10,896

7,480

3,436

1,400

0,312

0,753

1,300

1,904

2,414

2,426

2,398

2,254

1,729

1,003

0,473

0,288

K

232° 10'

230° 28'

232° 59'

231° 50'

232° 30'

234° 45'

235° 44'

236° 52'

239° 17'

242° 19'

242° 38'

237° 49'

0,168

0,324

0,374

0,278

0,210

0,094

0,043

0,248

0,363

0,587

0,227

0,102

h.

52°

50°

59°

45°

57°

269°

120°

55°

61°

63°

63°

59°

^3

0,075

0,083

0,015

0,119

0,162

0,121

0,158

0,201

0,127

0,048

0,073

0,062

Man vil see, at jeg her har beregnet langt flere Led af

Formlen end man pleier at anvende; men jeg blev dreven der-

til ved den Omstændighed, at Forskjellen imellem de beregnede

og iagttagne Temperaturer i Januar Maaned blev ved at vise

regelmæssigt Skifte af Fortegnet indtil det sjette Led var taget

med. Med Hensyn til disse Constanter bemærkes, at a^ er

Maanedens Middeltemperatur; de andre Constanter har jeg prø-

vet ved Construction idet jeg har afsat Værdierne af a-i cos hi som

Abcisser, ai sin by som Ordinater, og det viste sig da, at Con-

stanterne a^ og h^ gave en ganske simpel oval Curve, hvorimod

253°

218°

245°

50°

35°

51°

53°

45"

53°

244°

242°

259°
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y= a^-{-ai sin (1 5<4-Z>i ) + rt.^ sin (30<+J.J + a.j sin (45^4-^3 ) 4-. . .

i hvilken Constanterne blive bestemte efter mindste Qviulraters

Methode. Ved Beregningen anvendtes Temperaturerne med tre

Decimaler, Coefllcienterne a beregnedes med 4 Decimaler og

Vinklerne b i enkelte iMinuter, en Nøiagtighed, der er langt

storre end den virkeligt kan opnaaes. For de forskjellige Maane-

der fandtes nu de i Tab. 2 angivne Værdier af Constanterne.

bel 9.

«.
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Ta-



203

bel
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Fortsæltel>f



if Tabel 3.
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Oclober.
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Fonnidflaf«'



207

Juli.
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0)
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Det viser sig af denne Siunmonsliiling, al saavel Mininimn

som Forskjellen imellem Maximum og Minimnni lølgc en lig-

nende Lov som Solens INIiddagshøide eller Dagens Varighed , de

ere mindst i December, størst i Jnni; men Temperaturens Maxi-

mum er mindst i December, størst i Mai og August, medens

Jimi og Juli have mindre Maxima, Tiden, da iMinimum indtræ-

der, kan naturligviis ikke bestemmes saa nøiagtigt som det er

angivet i Tabellen, navnlig er Minimumstiden høist usikker i

Maanederne October—Januar, da Temperaturen kun forandrer

sig yderst langsomt om Natten. Minimum indtræffer tidligst i

Juni, senest i Januar; men med Hensyn til Solens Opgang er

det tidligst i November, næsten 2 Timer før Solen staaer op,

senest i Mai samtidigt med Solopgangen. Hvis man vilde be-

tragte den Tid, da Varmen er over Middeltemperaturen, som en

Art meteorologisk Dag, derimod den Tid, da Varmen er under

den som Natten, vilde man faae følgende Sammenstilling.

Den

meteorologiske astronomiske

Dags Længde

Januar 8M2"' 7^ 39'"

Februar 9 14 9 33

Marts 10 4 11 49

April 11 O 14 8

Mai 11 28 16 13

Juni 12 2 17 21

Juh 11 57 16 47

August 11 19 14 54

September. ... 10 42 12 39

October 9 23 10 22

November .... 8 42 8 22

December .... 8 23 7 2

Den astronomiske Dag er altsaa kortere end Varmedagen i

November, December og Januar, men længere hele det øvrige Aar.
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For Bedømmelsen af disse Uesultatcrs Gyldigheds Omraade

er det heldigt, at vi luive en anden om end kortere og mindre om-

fangsrig Række af Iagttagelser af lignende Art, idet der paa det

nn nedlagte magnetiske Observatorium paa Gyldenløves Bastion fra

forste Juni 1 81 G til 3 1te Mai 1850, altsaa i Løbet af 6 Aar, an-

stilledes Thermometeriagttagelser hver anden Time. Den af disse

Iagttagelser udledede daglige Varmeforandring er meddeelt af

Prof. Pedersen i ovennævnte Afliandling, og følger til Sammen-

ligning her.
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Forskjellen imellem disse Tal og don i Tabel A meddeelte

er allerede meget iøinefaldende, men bliver det endnu mere ved

Heslenniielsen af IMaxinia og Minima.
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hvorvel Iløideforskjellen ma.i have en Virkning af lii^nende IJe-

skafTenhed, er det kun lidet sandsynligt at dens Indflydelse kan

være saa stor, og jeg skal senere vise, at der er en anden Om-
stændighed, som har en kjendelig, om end uventet hulflydelse

paa Forskjellen.

Den Lov, som er angivet for Temperaturens Gang gjælder

naturligvis kun for Gjennemsnittet eller [Middeltallet af alle Iagt-

tagelser. Den enkelte Dag vil Temperaturens Gang være under-

kastet betydelige Uregelmæssigheder, og det er af Vigtighed at

kjende den Grad af Sikkerhed man kan tillægge iNIiddelresultatet.

For de 1 0-aarige Iagttagelser fra Nyholm angiver Prof. Pedersen

en sandsynlig Feil, eller rettere Afvigelse af + 0,04, altsaa en

Middelafvigelse af + 0,08, og jeg havde da Grund til at haabe

Ta-

Fonnidclag O
1

2
3

4

5

6

7

8
9

\0
11

Eftermidd. 12

1

2

5

4

5

6

7

8
9

10
11

Middelfeil . .

Febiaai Alarls. April.

0,13

0,13

0,14

0,14

0,13

0,10

0,10

0,10

0,10

0,12

0,12

0,14

0,15

0.16

0.19

0,17

0.10

0,10

0,09

0.09

0.10

0,09

0,10

0,11

±0,12

0,19
0.21

0,23

0,24

0,24

0,25

0,24

0,26

0,22

0,16

0,13

0,23

0,30

0,52

0,34

0,53

0,26

0,19

0,15

0,14

0,12

0,13

0,13

0,14

0,22

0,21

0,20

0,19

0,21

0,20

0,24

0,23

0,18

0,17

0.20

0,50

0,29

0.30

0,29

0,28

0,27

0,24

0,19

0,17

0,16

0,14

0,13

0,14

±0,22 i ±0,22

0,21

0,25

0,29

0,31

0,36

0,35

0,19

0,24

0,27

0,32

0,50

0,52

0,56

0,58

0,59

0,16

0,15

0,21

0,23

±0,29

.Uai.

0,28

0,27

0.30

0,29

0.34

0,18

0,22

0,29

0,36

0,53

0,37

0,53

0,34

0,20
0.21

0,27

Juni.

±0,29

0,27

0,29

0,28

0,29

0,25

0,22

0,21

0,20

0,25

0,28

0,51

0,32

0,33

0,16

0,20

0,21

±0,26
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Middelafvigelsen for de enkelte Maaneder reduceret til omtrent

+ 0,04. For at finde denne Middelafvigelse maatte Middeltempe-

raturerne for de enkelte Maaneder beregnes, altsaa for dem,

hvor Iagttagelser manglede, en Correction bestemmes, der skulde

adderes til Middeltallet af de iagttagne Temperaturer for at give

Maanedens Middeltemperatur; dernæst findes Forskjellen imellem

Temperaturen til de enkelte Klokkeslet og denne Middeltempera-

tur og endelig Forskjellen imellem denne Afvigelse og de Tab. 4

anførte Tal, eller rettere fra de ved Iagttagelserne givne, hvoraf

atter Middelafvigelsen fra Temperaturens regelmæssige Gang

kunde bestemmes ; men naturligviis kun for de Timer, for hvilke

Iagttagelser havdes. De fundne Middelafvigelser ere angivne i

Tab. 6, hvor det dobblte Fortegn er udeladt.

bel 6.

Juli.
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Middelafvigelserne fra den regelmæssige Gang ere aitsaa

langt større end Pedersen har angivet, men det var ikke ander-

ledes at vente efter den Maade, hvorpaa han har bestemt dem.

Han har nemlig ifølge en Antydning i Afhandlingen bestemt den

sandsynlige Afvigelse for en enkelt .Alaaned og saa divideret denne

med Qvadratroden af Aarenes Antal; men det er klart, at den

enkelte Maaned i Reglen vil have sine Afvigelser indenfor temme-

lig snævre Grændser, hvorimod ]Maaneden i de forskjellige Aar

kan træde op med ganske forskjellige Charakterer. Det viser

sig forøvriget af ovenstaaende Tabel, at Middelafvigelsen følger

en bestemt Lov, saa at den har to Minima, eet om Morgenen,

eet om Aftenen, og to Maxima, eet efter Midnat og eet efter

Middag. Den bestemte Tid, paa hvilke disse indtræde kan imid-

lertid ikke angives. Det sees fremdeles, at Afvigelserne ingen-

lunde ere ligestore hele Aaret igjennem, men mindst i Decem-

ber og Januar størst i April og Mai, de Maaneder der fordrede

det 7de Led med i den Besselske Interpolationsformel. For at

paavise Uregelmæssighederne har jeg af de enkelte Maaneders

Middeltal bestemt Forskjellen imellem den høieste og laveste

Middeltemperatur uden Hensyn til Dagstiden og sammenstillet

de største og mindste af disse Størrelser i den følgende Tabel

med Middelforskjellen imellem Maximum og Minimum.

Forskjel imellem Maxima og Minima.

Middel. Størst. Mindst. Spillerum.

Januar .... 0,81 1,69 0,53 1,26

Februar .... 1,77 3,5G 1,05 2,51

Marts 2,74 3,80 1,79 2,01

April 3,78 5,31 1,95 3,36

Mai 4,77 6,02 3,85 2,17

Juni 4,84 5,74 3,76 1,98

Juli 4,74 5,47 3,61 1,86

August .... 4,47 5,50 3,67 1,83

September . . 3,50 4,36 2,71 1,65

October . . . . 2,21 3,07 1,36 1,61

November. . . 1,13 1,94 0,72 1,22

December. . . 0,76 1,36 0,50 0,81
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April har de storstc Uregelmæssigheder idet den daglige Van-

dring der kan være mere end tre Grader forskjellig, men derfra

aftager Spillerummet jevnt til December, og stiger igjen til Februar,

hvor det har et andet Maximum af 2°, 5.

Det er allerede paavist, at Temperaturens Gang paa Nyholm

er temmelig forskjellig fra den, som finder Sted i Gyldenloves

Bastion. Det staaer tilbage at undersøge Grunden til denne For-

skjel. Som sagt har Prof. Pedersen søgt Grunden i de to Ther-

mometeres uhge Høide ; men hvis denne Omstændighed var den

afgjørende, er det indlysende, at Maanedernes Middeltempera-

turer maatte blive eens paa de to Steder, da Luften ikke kan

bevare Noget af sin Varme fra den ene Dag til den anden. Nu

ere Iagttagelserne paa Gyldenløves Bastion altfor kortvarige, til

at man deraf med Sikkerhed skulde kunne udlede de enkelte

Maaneders xMiddeltemperatur; men derimod haves disse IMiddel-

temperaturer beregnede for botanisk Have efter 72 Aars Iagt-

tagelser, og ere meddeelte i den ofte nævnte Afhandling af Prof.

Pedersen. Sammenstillingen findes i følgende Tabel

A B

Botanisk Have Nyholms Hovedvagt A-B

Januar —1,00 —0,41 —0,59
Februar —0,62 —0,74 0,12
Marts 0,74 0,68 0,06
April 4,45 4,12 0,33
Mai 8,77 8,38 0,39
Juni 12,35 12,17 0,18
JuU 13,87 13,56 0,31

August 13,47 13,64 —0,17
September . . .- . 10,76 10,90 —0,14
October 7,01 7,48 —0,47
November. . .

*.
. 3,13 . 3,44 —0,31

December 0,75 1,40 —0,65

Vinter —0,28 0,11 —0,39
Foraar 4,66 4,40 0,26
Sommer 13,24 13,13 0,11

Høst 6,97 7,28 —0,31

Aaret 6,18 6,26 —0,08
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Det, som jeg i denne Sammenstilling skal henlede Opmærk-

somheden paa, er ikke Størrelsen af Forskjellen imellem Maane-

dernes IMiddettemperaturer; thi den er ikke mere fremtrædende,

end at den meget godt kimde hidrøre derfra, at Iagttagelserne

ere foretagne i forskjellige Tidsrum og med ulige Varighed ; men

for det første, at Aarets Middeltemperatur udregnet af de to lagt-

tagelsesrækker bliver temmelig nær den samme; thi den ringe

Forskjel af 0°,08 kunde f. Ex. godt hidrøre derfra, at lagttagel-

sesrækken B medtager de tre varme Åar 1857, 58 og 59, hvil-

ket ikke er Tilfældet med A. Dernæst er der en hoist regel-

mæssig Gang i Differensernes Fortegn, som viser, at hele Tids-

rummet fra Februar til JuU inclusive er varmere i Botanisk Have

end paa Nyholm, Tiden fra August til Januar derimod koldere.

Forskjellen paa den varmeste og koldeste >Iaaned er i Botanisk

Have 14°, 87, paa Nyholm kun I4°,38. Fremdeles er i Botanisk

Have Januar den koldeste, Juli den varmeste Maaned; paa Ny-

holm er Februar den koldeste. August den varmeste Maaned, saa

at baade Maximum og Minimum ere forsinkede paa Nyholm.

Forholdene vilde falde mere i Øinene ved Sammenstilling af Maane-

dernes Afvigelse fra Aarets Middeltemperatur, som i følgende

Tabel.

A B

Bot. Have Nyholm A-B

Januar — 7,18 — 6,67 — 0,51

Februar .... —6,80 —7,00 0,20

Marts —5,44 —5,58 0,14

April — 1,73 —2,14 0,41

Mai 2,59 2,12 0,47

Juni 6,17 5,91 0,26

JuH 7,69 7,30 0,39

August 7,29 7,38 —0,09
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Juli. 1 All^MISl.
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Af denne Sammenstilling er følgende Tabel atter udregnet, der viser

er høiere end
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hvormeget Temperaturen i Botanisk IJave eller Gyldenløves Bastion

(len paa Nyholm.

Augiisl.
j Sepicnibcr.

0,32

- 0,56

- 0,52

- 0,26

- 0,10

0,41

0,90

1,13

1,23

1,04

0,85

0,73

0,68

0,66

0,55

0,48

0,51

0,37

0,29

0,02

0,21

0,26

0,31

0,32

— 0,56

— 0,63

— 0,66

— 0,64

— 0,52

— 0,25

0,03

0,40

0,64

0,54

0,39

0,28

0,24

0,20

0,09

0,05

— 0,16

— 0,29

— 0,58

— 0,53

— 0,65

~ 0,59

— 0,54

— 0,54

Oclobcr. November. December.

— 0,49

— 0,49

— 0,46

— 0,46

— 0,40

— 0,38

— 0,51

— 0,01

0,27

0,43

0,39

0,36

0,33

0,32

0,24

0,08

— 0,07

— 0,26

— 0,39

— 0,54

— 0,54

— 0,33

— 0,38

— 0,45

0,56

0,59

0,58

0,53

0,51

0,50

— 0,61

— 0,61

— 0,63

— 0,66

— 0,62

— 0,59

0,27

0,34

0,42

0,43

0,42

0,42

0,45
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ved nærmere at sammenholde disse Iagttagelser med samtidige

i botanisk Have maa jeg udsætte paa Grund af de vidtløftige

Arbeider, de kræve.

Det har ved denne lagttagelsesrække været muligt at prøve

Lamonts theoretiske Bestemmelse af Temperaturforholdene. For

at angive den daglige Forandring i Temperaturen gaaer han ud

fra to Sætninger, som skulle være byggede paa Erfaringen. Den

ene er at Forskjellen imellem Dagens Maximum og Minimum

divideret med Dagens Længde udtrykt i Timer, skulde være en

constant Størrelse K, han antager 0,41°. Udfores Beregningen

med de for Nyholm fundne Talstørrelser, haves.

Maaned K.

Januar 0,11

Februar 0,18

Marts 0,20

April 0,27

Mai 0,29

Juni 0,28

Juli 0,28

August 0,30

September 0,28

Oclober 0,21

November 0,14

December 0,11

Man seer, at ikke alene Qvotientens Størrelse er meget for-

skjeUig fra den af Lamont antagne, men tillige at den forandrer

sig i Aarets Løb efter en lignende Lov som det daglige Maxi-

mum. Det kan derfor ikke være tilladt at betragte den som

constant.

For det andet sætter han Temperaturen ved Solens Nedgang

lig Middeltallet af Dagens IMaximum og Minimum. Denne Sæt-

ning siver følgende Sammenstilling.
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Temperaturen ved M-\-in

Solens Nedgang. 2

Januar 0,24 0,13

Februar 0,39 0,21

.
Marts 0,42 0^23

April 0,45 0,17

Mai —0,03 0,09

Juni —0,36 —0,09

Juli —0,28 —0,04

August 0,06 0,14

September 0,45 0,18

October 0,42 0,26

November 0,34 0,18

December 0,27 0,13

Her er der en noget bedre Overeensstemmelse end ved den

forrige Sætning, men Differentserne gaae dog op til 0,28°, bvad

der ingenlunde bekræfter Sætningen. Dog maa man indrømme,

at Lamont har som Bekræftelse medtaget Forhold, hvor Forskjel-

len steg til 1,2°. De efter Laraonts Theorie beregnede >Ia\ima

indtræffe langt tidligere end Iagttagelserne viser det. Endelig

antager han Temperaturen som jevnt synkende i Lobet af Nat-

ten, hvad der vel stemmer noget nær med Virkeligheden i Vin-

termaanederne ; men construerer man Temperaturcurverne , vise

de dog saa kjendelige Afvigelser fra den rette Linie, at de ikke

kunne betragtes som tilfældige. Uagtet al den Skarpsindighed,

som er anvendt paa Udviklingen af denne Theori, viser den sig

dog uholdbar, hvad der ikke kan forbause naar man betænker,

at den mathematiske Theorie aldeles ikke kan tage Hensyn til

Skyforholdene, der paa visse Tider af Aaret gjeutage sig til be-

stemte Dagstider og have en ganske kjendelig Indflydelse paa

Temperaturens daglige Gang.

Selskabet valgte Directeur i Krigsministeriet, Oberstlieutenant

C. E. Reich og Professor i Mathematik ved Kjøbenhavns Univer-

sitet, Dr. phil. A. Steen til indenlandske Medlemmer i den mathe-

matiske Klasse.

15'
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I Mødet var fremlagt:

Fra Geologische Reichsanstalt i Wien.

Jahrbuch 1861 iiiul 1862. XII Band Nr. 2. Wien.

Dr. M. Hornes. Die fossilen Molhisken des Tertiiir-Beckens von

Wien. II Band Ar. 3 und 4.

Fra Verein fiXr Naturkunde i Presburg.

Verhandlungen I\ Jahrgang 1859. V Jahrgang 18G0— 61. Pres-

burg.

Fra Schlesische Gesellshaft fur vaterldndische Kultur.

39 Jahresbericht. Breslau 1862.

Abhandhmgen. Abtheilung fiir Naturwissenschaften und Medicin

1861 Heft III. 1862 Heft I. Bre.slau 1861-62.

— Pliilosopliiseh-historische Adtbeilung 1862 Heft 1 og II.

Breslau 1862.

Fra Observatoriet i Milnchen.

Annalen der koniglichen Sternwarle bei ,AIt'inclien. XI Band.

Dr. K. Rotblauf. Ueber Vertbeilung des Magnetismus in cylin-

driscben Stahlstiiben. Munchen 1861.

Fra naturforschende Gesellschaft i Zurich.

Vierteljahrsscbrift VI Jabrgang 1—4 Heft. Ziiricb 18()1.

Fra Udenrigsministeriet.

Papers respecting tbe Excavafions at Budrum. London.

Furtlier Paper respecting tbe Excavations at Budrum. London.

Fra Société Impéi-iale des Naturalistes i Moscou.

Bulletin Année 1861 Nr. 1. Moscou 1861.

Fra Accademia pontifica de Nuovi Lincei i Rom.

Atti Anno XIII Sessione 2—7 1860. Boma 1860.

_ _ XIV — 1—7 1860—61. Boma 1861.

— — XV — 1, 2, 4 1861—62. Boma 1862.

Fra Istituto Veneto.

Atti, Serie III, Tome VH, Dispensa 3—6. Venezia 1861—62.

Fra Universitetet i Kiel.

Scbriften 1861 Band MII. Kiel 1862.
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Modet den 19'''' December.

Kassecommissionpn forelagde »Udkast til Selskabets Budget

for Aaret 1863->, som blev antaget saaledes

:

Budget for Aaret 1863.

Indiægter.

A. a) Aarlige Indtægter:

Renter af Selskabets Fonds M 5,659 Rd. 46 y3

Fra det ClassenskeFideicommis 200 —
Etatsraad Schous og Frues Legat 50 —
For Salget af Selskabets Skrifter 150 —

6,059 Rd. 16;(?

6,059 Rd. 46,(?

B. Kassebeholdning ved Udgangen af 1862 omtr. 2,000 — <>

-

Selskabets rentebærende Capitaler ere:

1) Obligationer i danske Penge : 25,000 Rd. med 5 pCt. Reute 1 ,250 Rd.

I05,312t)- - 'i pCt. - 4,212 — 46;3

3,400 - - SpCt. — 102 - - -

5,564 Rd.4Gy3

2) Bankactier, 300 Rdlr. med Udbytte omtr. 15 — • -

3) Dansk-engelsk 3 pCt. Obligationer paa 200 £
med Renter 6 £ ,

4) Actier i det Sjællandske Jernbaneselskab, 80 £
med Rente 3i £

, , . . .

Tilsammen . . . 5,659 Rd. 40^3

Af Selskabets Capitalformue betragtes 100,000 Rd. scm et Fond, der ikke

maa formindskes, Resten derimod som disponibel til videnskabelige Fore-

tagender (ifølge Selskabets Besintning i 1838 .

f) I Aarets Lob er kjobt lOX) Rd. i Obligationer af Staden Kjobenhavns Laan.
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Udgifter.

A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed.

Embedsmændenes Gager og

Budets Lønning
Løbende Udgifter til Brænde,
Lys, Porto m. v. samt Gra-

tiflcationer

a) Selskabets Skrifter ....
Præmier

b) Ordbogen
Den meteorologiske Co-

mitee

Regestum diplomaticum .

Den

fufpslaaedc

Sum.

Middplsiim i lliddelsum

af Udgifleriif; : af DdijiflcrDC

i 10 Aar ! i 9 Aar

1812-31.
I

i852-60

Cdgiftrr

i

im.

850

JOO

1150

2000
400
450

600
450

278

3900

1645

76

232

594
338

2885

Rd. Rd. ji

259 278.35

1844

139

108

570
377

3168.53

200. »

65.16

622. »

180.18

3038 4235.87

B. Understøttelser til videnskabelige Foretagender.

Ij Til Pastor Brandt: Subscription af 50 Expl. af Ud-

gaven af Chr. Pedersens Skrifter. 6te Bind. Ifølge

Beslulniiig af \1. illails 1848 omtr.

2) Til Prof. Allen : Samlinger til Christian den andens

Historie. Bevilgel den 7. Mails 18ol on Siibscriplion af 50

Expl. samt 100 Rdlr. cfler 2del Diiids L'dgivclse .... omtr.

3) Til antiqvarisk-geologiske Undersøgelser. Bevilget den

3. Juni 1853 400 Rdlr.; heraf ndbelall 200 Kdlr. . . . Rest

4) Til Udgivelsen af et Værk om de amerikanske Ege

ved Prof. Liebmann; bevilget 1000 Rdlr. den 22 December

1834; heraf er udbetati (indtil December 18G2) 777 Rdlr. IJ /;]

5) Til Prof. Lange: til Udgivelsen af et Værk om
spanske Planter. Bevilget den 14 Juni 1861

150Rd.

300 —

200 —

Rest 223 -

120 —

993 Rd.
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Selskabets Stfitus.

Selskabets muM'^v Indtægter onitr. GOol) IVd.

Udgifter til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed,

somhed, beregnede efter Middelsummerne til

I. 1150 Ild.

II. 3150 —
4300 —

Til Understøttelse til videnskabelige Foretagender og til-

fældige Udgifter haves derfor omtrent 1759 —
Disse to Posters Middelsum for 1842—51 er 1074 Rd.

-f 176 Rd. = 1250 Rd.

for 1852—60 er 892? Rd. -f 127 — = 1019^ —
Udgiften i 1861 var 300 Rd. + 100 Rd.

Paa Budgettet er opført 993 —
til Anvendelse 766 —

Professor Sfeenstriip meddelte følgende nye Oplysninger om

:

Philichtliys xiphiæ Stjj.

I Mødet den 22de November f. A. (1861) forelagde jeg Beskri-

velse og Tegning af en i flere Henseender meget mærkelig Snyl-

ter — PMlichthys xiphiæ; den levede nemlig paa en ganske usæd-

vanlig Maade, idet den udhulede sig Leier i Hjernekassens

Knokler hos Sværdfisken /'Xi^p/itas ^/ac^ms Zinn.J, og desuden havde

den en meget usædvanlig Form, saa at dens Henførelse til en

bestemt Plads i Systemet forekom mig meget usikker. Jeg kunde

ikke engang med nogen stor Sandsynlighed betragte den som en

Snyltekrebs eller i det Hele som et Lem af Krehsdyrklassen ;
saa

fremmed forekom mig dens Udseende ligeoverfor samthge snyl-

tende Former af denne Klasse, og i saa mange Henseender syn-

tes den mig paa den anden Side at pege hen imod visse af

Annelideklassens Former, at det ikke vilde have overrasket mig,
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om den, naar den engang blev nøicre kjendt, viste sig at være

en til Snylteliv omdannet Annelideform.

Den fornødne Oplysning om dette Punkt maatte vi natur-

ligvis vente os af Dyrets Udviklingshistorie; men da dets Vært,

Sværdfisken, i Norden er et sjeldent Dyr, derimod i iMiddelhavet

er en mere regelmæssig forekommende Fisk, maatte man tillige

snarest vente de os om Gjæsten manglende Kjendsgjerninger fra

de sydeuropæiske Naturforskere. Disses Opmærksomhed haabede

jeg saameget desto bedre at skulle henlede paa denne besynder-

lige Form, som Selskabet havde udstyret min Beskrivelse af den

med de fornødne Figurer, og jeg med Hensyn til dens alminde-

lige Forekomst hos Sværdfisken havde kunnet give en meget

væsentlig Oplysning. Om end Philichthyen selv hidtil kun var

kjendt fra det ene i 1861 opdrevne Individ af Sværdfisken, saa

havde jeg dog i Kranierne af næsten alle de undersøgte Individer

fundet de ganske eiendommelige Huler eller Leier, som den dan-

ner sig i visse af Knoklerne , og der kunde følgelig ikke være

nogen Tvivl om, at dette Dyr maatte være en ganske almindelig

Gjæst hos Sværdfisken.

Et heldigt Tilfælde har imidlertid villet, at endnu det næste

Bidrag til Kundskab om denne Snylter skulde komme fra Norden

af. Under min Fraværelse i Udlandet i denne Eftersommer til-

bødes der nemlig d. 6te Septbr. 1861 til Universitetsmuseet et

i Drogden fanget Individ af en ikke aldeles udvoxen, omtr. fire

Alen lang Sværdfisk. Museets Assistent, Ilr. Dr. Lilthen, i hvis

Hænder Varetagelsen af Videnskabens Interesser ved Museet i

Bestyrerens Fraværelse var lagt, kjøbte Fisken til dette, da han

naturligvis ikke vilde lade hengaae ubenyttet en saadan Udsigt

til, maaskee at kunne skaffe et Bidrag til Oplysning om dens

gaadefulde Gjæst. Paa Fiskens Hoved fandtes der over det høire

Øie i Pandebenet en lille Aabning, som førte ind til et af de

nu vel bekiendte Leier, og i dette fandtes der ogsaa ganske rig-

tigen en PMlichthys. Denne blev med Forsigtighed af Dr. Liitken

udtaget og, slimindhyllet som den var, lagt i en flad Skaal med



229

Nand, medens selve Leiet omhyggeligt afpensledes og d(!ls Slim

noiaglig undersøgtes, i det Uaab naturligvis, at Æg eller Unger

skulde findes. Intet Spor af saadanne blev imidlertid iagttaget;

mt'u af det Slim, der omgav Hulens Beboer, som var lagt i

Nandskaalen, losnede der sig derimod et lille mangeleddet Led-

dyr, som ved nærmere Betragtning ikke turde antages at være

en blot tilfældig Medbeboer af Hulen, dertil knyttede den sig

nemlig i Form og Bygning i altfor mange Punkter til Philichthyen.

Dette lille Dyr skal jeg nu beskrive , saasnart jeg blot har for-

udskikket et Par Bemærkninger om Hulens egentlige Eier.

Hulens egentlige, større Beboer, og tillige Hulens Danner,

var en Philichthys af 11""" Længde, altsaa neppe synderlig mere

end halv saa lang som mit forrige i figg. A. B. C. afbildede mere

langstrakte Individ; i Bredden og Tykkelsen staaer den omtrent i

samme Forhold tilbage for dette, med hvilket det forovrigt i Form

og Udseende stemmer meget vel overeens. Den er imidlertid

ikke allene et meget windre Individ end noget af de to tidligere

iagttagne , men vistnok tillige et yngre Dyr , thi Ringdelingen er

i alle Kroppens Afsnit, navnlig i »Brystet" og "Bagkroppen«,

meget tydeligere og stærkere udtalt, og Graden i dennes For-

svinden kan man hos Snylterne indenfor Leddyrrækken i Reglen

ansee for et ret brugbart Alderstegn. Men selv under den For-

udsætning at det er et meget yngre Dyr, vil der dog Intet være

i Veien for at betragte det som et allerede forplantningsdygtigt

Individ.

De Punkter, hvori den i Udvikling og Form afviger lidt fra

hint tidligere beskrevne Individ, ere følgende:

"Hovedets*^ to bageste Lapper paa hver Side ere ved Roden

stærkere sondrede fra hinanden og altsaa stillede mere hver for

sig; imod Midtlinien slaae derimod Parrene fra de to modsatte

Sider nærmere hinanden.

»Brystpartief» er ved en dyb Tverfure delt i to Halvdele,

og begge disse atter delte ved en noget svagere Tverfure, saa at

det hele Partie allerede derved nærmer sig "Bagkroppen" i dets
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almindelige Udseende; Ligheden dermed bliver saameget slørre,

som Partiet heller ikke i Bredden gaaer synderligt udenfor Bag-

kroppen. Udvæxterne havde væsentlig samme Form og samme

Retning som hos begge de to tidligere beskrevne Individer.

i^ Bagkroppens » Ringsnøringer udmærke sig ogsaa alle ved

at være dybere end mine tidligere Figurer, Figurerne A. og D,,

fremstille det; i Antal svare de til Figurernes, og Vedhængene —
der dog paa den ene Side have lidt endel, tilsyneladende af Syge-

lighed — synes ligeledes at gjøre dette.

Vi komme nu til den anden eller lille Beboer af Hulen, som

udfriedes af det Slim der nærmest omgav den første. Den var

kun faa (4) Millimetre lang, meget langstrakt og stærkt ringdelt,

samt tydeligen forsynet med leddede Lemmer, hvilket alt med

en god Lupe lod sig letteligen erkjende, og tildels allerede var

det for det blotte Øie; antennelignende Lemmer idetmindste bleve

strax tydelige, som saadanne, saasnart Slimet var bleven nogen-

lunde fjernet.

Underkastes Dyret en stærkere Forstørrelse og begynde vi

under denne en nærmere Betragtning af dets Dele fra Foren-

den af, da falder der os først i Øinene et Par mange-(7-8)

.leddede, ved Ledrandene med Børster forsynede Antenner, som

udgaae fra Forenden af et noget langstrakt, fortil afrundet cepha-

lothoraxagtigt Partie, der bagtil har ligesom en kort orelignende

Udvæxt til hver Side. Bag ved dette første Par, men paa selve

Underfladen af denne Cephalothorax, træder et andel Par af saa-

danne Lemmer frem; det har en noget stærkere Bygning og ender

med et tvekroget Led, saa at man ikke kan tvivle om at det

anvendes til Fastklamring. Lidt bag Roden af disse Krogan-

tenner ligger en Tværliste og langt bag ved den, saavidt jeg har

kunnet skjønne, Munden. Et Par Kjæbedele eller Mundfodder,

endende i en stærk Krog, ere idetmindste tilstæde; men det Spe-

ciellere ved deres Form har jeg ikke kunnet angive.

Det næste Afsnit udgjøres af to Led; den bagerste Rand

af det bagerste af disse Led er udtrukken i en lang, svagt udad-

bøiet, men temmelig spids Torn. Paa Underfladen af dette
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Parlie findes to Par tvegrenede Lemmer, og disses Endeled ere

forsynede med meget stærke noget krummede Borster, hvilke

synes ligesaa meget beregnede paa Fastholdning, som paa

Bevægelse.

Bag ved dette korte Mellempartie sees en i otte mere regel-

mæssige Led delt Bagkrop ; de fire første af disse Led ere kor-

tere (ikke saa lange som brede); det 5te, 6te og 7de ere noget

længere, men det 8de er dobbelt saa langt som det foregaaende

og noget afsmalnet bagtil. Kun dette bagerste Led har to virke-

lig indleddede Vedhæng, nemlig tvende lange Ilaleblade, der hver

ender i to større Børster, hvilke atter igjen ved deres Rod have

to, tre meget korte og smaa Børster. Hele Underfladen af de

syv andre Led frembyde derimod ikke Spor af leddede Lemmer,

men der er dog maaskee jMærker af, at nogle smaae saadanne

have tidhgere været der; idetmindste bærer hvert Led henimod sin

Bagrand paa hver Side en rund blødhudet Plet, hvortil Lemmer

maaskee kunne antages at have været heftede.
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Af det Foranstaaende fremgaaer det altsaa tydeligt nok, at

den lille Gjæst i Hulen er et virkeligt Krebsdyr, et Entomostra-

con og vel nærmest en Copepod. Dernæst er det vel ogsaa

umiskjendeligt, at der igjennem alle dens Uligheder med den tidligere

beskrevne egentlige Beboer af Hulen, Philichthyen , dog skimtes

saa mange Tilnærmelser til denne, at det bliver vanskeligt ikke

at indrnmme Rimeligheden af, at dette lille Dyr har Sammen-

hæng med Philichthyen eller staaer i Slægtskabsforhold til den.

Under denne Forudsætning kan imidlertid Forholdet eller

Sammenhængen være dobbelt ; enten kan det lille Krebsdyr være

et yngre Ukviklingstrin af den Form, jeg tidligere har beskrevet

som Philichthys ^ eller den kan være det andet Kjøn til denne.

Dette Sidste vilde være det naturligste efter Analogien, da Dyret

allerede er saa stort, at man skulde vente det langt mere om-

dannet til Philichthyens Form, hvis det vilde antage denne, i

hvilket Tilfælde Bibeholdelsen af Krogantenner unægtelig ogsaa

vilde synes noget paafaldende ; netop Formen af disse Red-

skaber i Forbindelse med den bedre vedligeholdte Leddehng

vilde derimod efter ikke faa Analogier være at vente hos det

mandlige Dyr; de beskrevne stærkt omdannede Former af Phi-

lichthys vilde da blive at betragte som Hunner.

Under begge Forhold vil Philichthyen naturligvis blive at

henregne til Krebsdyrene. Formodningen om, at den muligen

kunde være et annelideagtigt Dyr, maa af sig selv falde bort, saa-

snart det mindre Dyr sættes i Slægtskabsforbindelse med den og

ikke blot bliver betragtet som en tilfældig eller regelmæssig Snyl-

ter hos den eller Medbeboer af Hulen.
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1 Mødel var fremlagt:

Fra Academie der Wissenschaften i Wien.

Sitziingsberichte philos.-liistr. Classe XXXVIH IJaiid 1— 2nefl.

— — — X\XI\ — 1 Iletl.

— inuth.-naturw. Classe XLIY IJand Band I Abtli.

2 Heft. 3 Heft 1—2 Abthl. 4 Heft 1—2 Abtli. 5 Heft

1—2 Abtb. 1861.

XLV Band I Heft 2 Abtb. 1862. Register zu Band

31—42.

Denkscbriften matb.-natnrw. Classe XX Band.

Arcbiv fur Kunde osterr. Gescbicbtsquellen XXVH Band 2 Heft.

Fontes rerum austriacarum. Scriptores. Band III.

Meteorologische Jabrbiicher VHI Band.

Fra PhysikaUsch-medicinische Oesellschaft i Wurzburg.

Wiirzburger Naturwissenschaftliche Zeitschrift III Band 1 Heft.

Wurzburg. 1862.

— medicinische Zeilscbrift III Band 2—3 Heft.

Fra Oeheimerrath C. A. Brandts i Bonn.

Gescbiclite der Entwickelungen der griechischen Pbilosopbie und

ibrer Nachwirkungen im romischen Ueicbe, Berlin 1862.

Fra Naturforscliende Gesellschaft i Halle.

Abbandlungen VI Band 2, 3 og 4 Heft. VII Band 1 Heft.

Halle 1861—62.

Fra Radcliffe Observatory % Oxford.

Astronomicai and meteorological Observations made at tbe IVad-

cUffe Observatory Oxford in tbe Year 1859 and 60. Vol. XX.

Oxford 1862.
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(Forlsæltelsc af Etatsraad Eschrichts Foredrag d. 25de April

1862, hvis første Halvdeel er meddelt S. G5— S. 91.

Efter alle disse nyere Oplysninger maae altsaa de af Sco-

reshy og Bennett yttrede Tvivl om Orca- Slægtens Jagt efter

varmblodige Havdyr være at betragte som fuldstændig hævede.

Spækhuggerne maae i Ordets strengeste Forstand kaldes glu-

bende Rovdyr, og som saadanne staae de i den Grad isolerede

i [Ivaldyrenes Orden,, at de allerede ene og alene derfor, efter

min Mening, fortjene at danne, ikke blot en egen Slægt, men

en egen Gruppe eller Familie blandt Tandhvalerne.

Ei heller vil det være vanskeligt i Legemsformerne at fast-

sætte Charactererne for denne særegne Gruppe, ja endog at

fastsætte dem saa skarpt, at man neppe i noget Tilfælde vil

kunne være i Tvivl, om et Hvaldyr, være sig fritsvømmende eller

kun foreliggende i enkelte af sine Dele, hører derhen eller ei.

Svømmende i Havet vil enhver Orca altid let kunne kjendes

paa sin høie Rygfinne , thi selv paa de lavfinnede er den dog

altid endnu omtrent ^/lo af hele Dyrets Længde, og saa høi bliver

den neppe hos noget andet Hvaldyr. Aldrig gaae Spækhuggerne

i store Flokke liig dem af Grinderne eller af Grampus -Arterne,

men kun en 12— 16 Individer sammen, og disse skulle alminde-

ligviis under deres Vandring være ordnede regelmæssig i flere

Rækker. Saasnart en Spækhugger træ.der heelt frem for Dagen,

kjender man den strax ved første Øiekast paa dens spraglede

Udseende, som alle Spækhuggerarter synes at have, idet Bugens

sneehvide eller klargule Farve ikke blot stikker paafaldende stærkt

af mod Ryggens kulsorte, men disse to Farver desuden paa

Siderne i symmetriske Figurer trænge dybt ind i hinanden.

Disse Særkjender, hvor godt de end egne sig til Veiledning

ved Bestemmelsen, turde imidlertid med Rette ansees for uvæ-

sentlige, og del Samme turde gjelde for den betydelige Størrelse,

i hvilken Uenseende Spækhuggerne overgaae alle andre Hvaldyr

med Tænder i begge Kjæber. Dette kan derimod ikke siges

om den overordentlig kraftige Bygning, hvorved disse Hvaldyr
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udmærke sig fremfor alle andre, saavel i det Hele som i hver

enkelt af deres Dele. Skjondt meget fede Dyr, findes dog hos

dem ikke den særlige Fedtansamling paa Hovedet, der er cha-

racteristisk for Teulhophagerne : Kaskelotterne , Døglingerne,

Grinderne, og, skjondt store og svære, have de overhovedet

Intet af disses Plumphed. I Henseende til Finnerne er det

ikke blot den høie Rygfinne, der udmærker dem fremfor alle

andre Tandhvaler^ men ogsaa de overordentlig kraftigbyggede

Brystfinner. Hos Grinderne ere disse vel betydelig længere,

og det Samme synes at være Tilfældet med visse Arter af Slæg-

ten Gra77ipus, men derhos ere de altid meget smalle og vise

sig dog kun som spinkle og svage i Forhold til Spækhuggernes.

Udmærkede Svømmere erkjender man strax saavel hine som

disse for at maatte være. I Henseende til Bevægelsernes Lethed

og Mangfoldighed synes Spækhuggerne dog at staae tilbage,

navnlig for de egentlige Delphiner, hvis Væverhed er noksom

bekjendt ved de Søfarende, der have seet dem følge milevidt

med de hurtigstseilende Skibe, af og til dykkende under dem

eller svømmende i en Kreds omkring dem, og noksom er ud-

trykt i deres slanke, forholdsviis lidet fede Krop, spinkle Lem-

mer og store Hvirvelantal; men desto mere synes de at over-

træfle dem i Henseende til Bevægelsernes Kraft. Deres Bryst-

finner kunne endnu kaldes temmelig lange i F'orhold til de fleste

andre Tandhvalers, men deres egentlige Særkjende ligger deri,

at de derhos ere næsten lige saa brede (omtrent som 5 : 6).

Ogsaa hver af deres to Halefløie forholder sig paa samme

Maade, det vil sige, det er ikke Længden men den svære Byg-

ning, der er det Fremtrædende. Deres Hvirvler ere kun faa i

Tal, 52, 53 eller høist 54, men, ligesom Ribbenene, særdeles

store og stærke i Forhold.

Spækhuggernes større Kraft er imidlertid fortrinsviis ud-

præget i deres Tygge- eller rettere Griberedskaber: Kjæberne

med de dem bevægende Muskler, og i selve Kjæberne atter i

Tænderne. Det er i disse Griberedskaber, og fortrinsviis i de
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sidstnævnte, at man bør sætte den væsentlige Characteer for

denne i Hvaldyrenes Orden saa isoleert staaende Gruppe af

Rovhvaler i Ordets slrængere Betydning.

Den Kraft hvormed Kjæberne Idemmes sammen, finder hos

Hvaldyrene, som hos alle øvrige Pattedyr, sit Udtryk i Tindinge-

grubernes Omfang og Dybde. Hos Spækhuggerne ere disse for-

holdsviis større og dybere end hos noget andet Hvaldyr. Et

Orcacranium staaer med Hensyn til dem omtrent i samme For-

hold til mangt et andet Hvaldyrcranium, f. Ex. det af en Hvid-

fisk eller af en egentlig Delphin , som Craniet af en Løve til

det af en Hest eller en Drøvtygger. Mindst viser Modsætningen

sig maaskee ligeoverfor Grindernes Cranium ; men her virker

Muskelkraften ogsaa langt ufordeelagtigere , idet Tænderne ere

sammentrængte til den forreste Trediedeel af Kjæberne , hvor-

imod de hos Rovhvalerne besætte Kjæbernes Tandrand i hele

dennes Længde, og de største indtage dens midterste Deel. —
Grindernes Overkjæbe har ogsaa næsten samme Brede som

Spækhuggernes, men denne Brede skyldes fornemmelig Mellem-

kjæbebeuene, aabenbart for, som hos Kaskelotterne, at give et

bredere Underlag for Fedtansamlingen ovenpaa Hovedet; hos

Spækhuggerne derimod hidrører Overkjæbens betydelige Brede

nærmest fra Overkjæbebenene , og disses atter fra de meget

store Tænder, som deri have deres Fæste.

Spækhuggernes Tænder udmærke sig i flere Henseender

fra alle andre Hvaldyrs. Deres fritstaaende Deel ligner Kaske-

lottændernes, forsaavidtsom den, ligesom disses, forestiller en

krummet Kegle med stump Spidse og forholdsviis bred Grund-

flade, kun at den som oftest er noget sammentrykt, saa at den

faaer to utydelige Rande, en ydre hvælvet og en indre udhulet;

nølere betragtet, navnlig paa Gjennemsnittet, sees den imidlertid

at have en heel forskjellig Bygning, thi medens Kaskelottæn-

dernes kun bestaaer af Dentine beklædt med Cement, og ikke

har nogen Glassur, uden ialfald yderst ude ved Spidsen hvor

den dog snart slides af, har derimod Orcatændernes hele frem-
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slaaende Deel el fuldstændigt Emailovertræk, Medens det altsaa

paa Kaskelottændernes fritstaaende Deel egentlig kun er et meget

ringe og snart bortslidt Stykke, der fortjener Navn af Krone,

og alt det Øvrige deraf kun kan stilles lige med en fremskudt

Deel af Roden, forholder det sig ganske anderledes med Orca-

tænderne. Mellem Kronen og Roden kjendes her , idetmindste

paa unge Individers Tænder, meer eller mindre tydelig en ind-

snevret Deel, Halsen, der omfattes af Gummen; Kronen slides

lidt efter lidt med Aarene, men Roden, skjøndt paa den udvoxne

Tand idetmindste 1^2 Gange længere end Kronen, voxer aldrig

frem til dens Erstatning, Noget som derimod kan antjges al

skee hos Fiaskelotterne, ligesom det, ifølge mine Undersøgelser

endog i en ganske overordentlig Grad, finder Sled idelmindste

hos Hvidfisken.

Rovhvalerne have een Skæretand og 12 eller 13 Kindtænder

paa hver Side i hver afKjæberne. Hine sidde, saavel i Under-

kjæben som i Overkjæben, meget tæt op til Midtlinien, altsaa

ogsaa til hinanden indbyrdes, ere meget smaa (3'" lange, I'"

tykke) og tidlig lukkede i Rodspidsen. Paa mine 2 yngste

Skeletter (det Thomsenske og det færøiske), vare de endnu

skjulte i Gummen, paa alle de gamle derimod faldne ud. Den

forreste Kindtand er ogsaa endnu kun lille i Forhold (knap 1"

lang, 4'" bred henad Rodens Spidse), og de tre bageste saa

korte, at de ved Mundens Lukning neppe komme til at støde

an paa de niodstaaende; men de 8 mellemste Kindtænder ere

næsten lige lange og stærke. I Overkjæben ere de noget mere

bøiede end i Underkjæben. Nedenfor Halsen udvides Roden

kjendelig, saa at den tykkeste Deel af hele Tanden falder paa

Rodens første Halvdeel, og dens Kegleform først træder frem

paa dens anden, henad Rodspidsen til. Paa Tænderne af hine

to yngre Orcaskelelter, saavelsom paa dem i et af de særlige

Cranier fra Færøerne, er imidlertid denne kegleformede Deel af

Roden endnu slet ikke dannet, og alle Tænderne deri have saa-

ledes endnu Form af en enkelt Kegle, med de nys angivne Mo-

16
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dificationer : krogformig boiet henad Spidsen til, lidt sammen-

trykket og med Spor til en Indsnevring i Midten, kjendeligst paa

den hvælvede Rand.

Men under denne deres tidligere Form af en enkelt Kegle,

omtrent 1^-9 Tomme høi, ^/a og 1 Tomme bred, ere Oreatæn-

derne ogsaa endnu, ikke blot »aabne« Tænder, men i den Grad

opfyldte af Tandkimen, at deres faste Vægge, skjøndt bestaaende

af to forskjelligartede Lag, i Kronen af Dentine og Glassur, i

Roden af Dentine og Cement, neppe nogetsteds, end ikke heelt

oppe ved Kronens Spidse , have over en halv Linies Tykkelse,

medens Kiimhulens Gjennemsnit er omtrent 1"- Som Tænder

i Almindelighed i en meget tidlig Periode faae de, løsrevne fra

deres naturlige Befæstelse, en vis Lighed med Kræmmerhuse

og ere selvfølgelig overmaade skjøre. Saaledes har jeg ikke

alene fundet dem paa begge Museets to yngre Oreacranier (det

Thorasenske og det mindste færøiske, der er 32 Tommer langt),

men ogsaa paa det andet fra samme Localitet, der er 3 Tom-

mer længere. Først paa det tredie fra samme Localitet, hvis

Længde udgjør 40 Tommer er Dentinedannelsen næsten fuldendt

i alle Kindtænderne, med Undtagelse af de 2— 3 bageste. Ved

at save dem igjennem fmder man, at der netop kun langs Axen

endnu er en smal, langstrakt Hule tilbage for Kimen, hvorimod

hele Tanden ellers bestaaer indvendig af Dentine, ordnet i flere

concentriske Lag.

I Modsætning til Kaskelottænderne, i hvilke Dentinedannel-

sen gaaer saa rask frem , at de selv som ganske smaa allerede

have meget tykke Vægge og kun ved Rodspidsen vise en meget

lille Hule for Kimen, i Form af en ganske lav Kegle, udmærke

Oreatænderne sig altsaa ved en paafaldende langsom For-

bening, og dette fremkalder ofte en ganske særegen sygelig Til-

stand hos dem under deres Slid. De kegleformede Tænder i

Spækhuggernes Over- og Lnderkjæbe gribe nemlig meget regel-

mæssig ind i hinanden, saa at de i Reglen, idetmindste fra

først af, ikke let udsættes for noget Slid paa Spidsen. Men
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desto uundgaaeligere er, ifølge deres betydelige Brede og tætte

Stilling, et Slid paa Sidefladerne. Allerede paa meget unge

Tænder viser sig en langstrakt, udhulet Slidflade paa een

af Siderne, paa Overkjæbens i Reglen fortil og udad, paa Un-

derkjæbens bagtil og indad. Jo dybere denne Slidflade bliver,

desto dybere gribe naturligviis Tandrækkerne oven og neden

ind i hinanden. Snart slides de fleste af Tænderne af begge

de modstaaende Tænder; Slidfladerne naae hinanden ved Spid-

sen, denne slides heelt af, og Spækhuggernes fra først af kegle-

formede Kindtænder med, om ikke stikkende, saa dog meget

udtalte Spidser, forvandles til virkelige iMaletænder. Ligesom

paa alle andre virkelige d. v, s. glasserede Tandkroner, erstattes

det engang Afslebne aldeles ikke ved en Fremskydning af Tand-

roden, og hos gamle Spækhuggere kunne alle Tandkronerne

Qndes afslebne heelt ned i Gummerne. Saaledes var Tilfældet

navnlig paa det Benzonske Exemplar. I Reglen finder nu rig-

tignok denne Afslibning ikke Sted førend Dentinedannelsens

Fuldendelse i Kronen , eller førend Tandkronernes fuldstændige

Forbening. Men ikke sjeldent forholder det sig anderledes,

og Slidet naaer da heelt igjennem baade Glassuren og de

endnu tynde Dentinelag, saa at Kimen blottes; denne sygner

hen, og Dentinedannelsen standser ikke blot i Kronen, men

ogsaa i Roden, saa at denne aldrig lukkes, og hele Tanden for-

bliver huul fra Slidfladen af og ned til Rodspidsen. Alligevel

falde deslige syge Orcatænder ikke ud.

Orcatænderne høre, ifølge Ovenstaaende, til et ganske an-

det Slags Tænder end Kaskelotternes, der, afseet fra den ganske

spæde Alder, kun have falske (d. v. s, ikke glasserede) Tand-

kroner, ligesom Hvidfiskenes. De høre derimod til samme Slags

som de egentlige Delphiners, Marsvinenes og Grindernes, for-

saavidt som alle disse Dyrs Tænder ogsaa have sande (d. v. s.

glasserede) Tandkroner. Ved Formen og navnlig ved den langt

overveiende Tykkelse er en Orcatand imidlertid nok saa let
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kjendelig fra enhver af disses Tænder, som ved sin Bygning fra

Kaskelotlernes.

At Rovhvalerne ikke mindre let skjelnes fra alle andre

Tandhvaler ved Brystfinnernes end ved Rygfinnens Form og

Størrelse, er allerede blevet bemærket ved Skildringen af deres

Ydre. Den samme Bemærkning kan anvendes paa hver enkelt

af Brystlemmernes Knogler. Med Hensyn til Skulderbladet være

det kun bemærket, at det let kjendes fra Grindernes og alle

andre større Tandhvalers ved sine stærke Muskelindtryk over-

hovedet, og navnlig derved, at Kammen (spina scapulæ med

acromion) staaer tilstrækkelig langt bagved den forreste Rand,

for ikke at skjule den foranliggende Deel af den udvendige Flade

ifossa supraspinata), hvorimod denne paa Skulderbladet af andre

store Tandhvaler ikke let bliver synlig uden fra den forreste

Rand; aabenbart et Vidnesbyrd om den stærkere Udvikling af

Musklerne og navnlig af den i denne Grube fæstede Muskel (?n.

supraspinatus).

Til Oplysning af det Characteristiske i Armens og Haandens

Beenbygning hos Rovhvalerne er her leveret et Træsnit, der

forestiller i 4 Ganges Formindskelse den venstre Brystfinne af

det Thomsenske 13 Fod lange Individ (Aarhuus 1855), saaledes

som den viste sig 6 Dage efler dens Skelettering. Hele Armens

Længde var 22V2". Deraf optog Overarmknoglen 5" 2'", Under-

armen 5", Haandroden 2", Mellemhaanden ligeledes 2", den

længste Finger 6" 10'", Huden paa Spidsen 1" 6'". — Den

største Brede faldt ved Udspringet af Tommelfingeren , nemlig

10" 4'" fra Haandens yderste Spidse, 12" 2"' fra Overarm-

knoglens forreste Punkt. Den største Brede af Overarmknoglen

faldt heelt bagtil og udgjorde 4" 4"'. — Underarmknoglerne havde

fortil en Brede af 5" 8"' (deraf Spolen 3" 2"', Albueknoglen

2" 4"'), i Midten af 4" 10"' (deraf hiin 3", denne I" 8"'), heelt

bagtil af 7" 6"' (deraf Spolen 2", Albueknoglen 5" 4"'). —
Haandroden bestod af o Knogler, hvoraf de 4 (Træsnittets Nr.

1, 2, 3, 4) dannede en forreste Række, Spolen stødte til Nr. I
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og 2, Albuebeoet til 2, 3 og 4. Af Mellemhaandsknoglerne

stødte Tommelens til Nr. I, 2den Fingers til Nr. 1 og 5, 3dies

til Nr. 5 og 3, ides til Nr. 3 og 4, 5tes til Nr. 4 alene. —
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Tommelfingren ligger tæt op til Haandens Spolerand, har (for-

uden JMeliemhaandsknoglen) kim 1 Led og naaer kun til midt

paa Jste Led af anden Finger, Denne er betydelig længere

end nogen af de andre og sammensat af 6 Led, derhos er den

meget stærkt bøiet jevnsides samme Spolerand. Den 3die Fin-

ger har 4 Led, den 4de 3 , begge pegende hen mod Haandens

Albuerand
; men den 5te Finger, der kun har 2 Led og sidder

paa Høide med Haandrodens første Rad Knogler, er stillet heelt

paalvers og støder op mod Haandens fremstaaende Hjørne paa

Albueranden.

At Spækhuggernes Brystfinner udmærke sig fremfor alle

andre Tandhvalers ved, foruden i det Hele at være meget store,

derhos at være næsten lige saa brede som lange (som 5 : 6),

hidrører for en væsentlig Deel fra denne Tverstilling af Haan-

dens 5te Finger og den stærke Bøining af den 2den og længste;

men den beroer ikke mindre derpaa, at alle Fingerledene ere

saa brede i Forhold til deres Længde, en Form, hvorved al-

mindeligviis hver enkelt af Fingrenes Knogler let skjelnes fra en-

hver anden Tandhvals Fingerknogler. Deres overveiende Brede

ligger alligevel fortrinsviis i deres Endepartier, saa at den for

Hvaldyrene saa almindelige Timeglasform af disse Knogler her

bliver meget iøinefaldende.

Man veed , at hos Hvaldyrene overhovedet samtlige Haan-

dens Knogler kun undergaae en ufuldstændig Forbening, og at

navnlig alle Fingerledenes Endestykker i Reglen forblive heelt

bruskede hele Livet igjennem, hvorved nødvendigviis hele Fin-

nen maa bevare en høiere Grad af Bøielighed forenet med

Spændkraft. Hos det Individ, hvis Brystfinne er lagt til Grund

for denne Beskrivelse, var endog i Fingerledenes Knogler, saa-

ledes som man vil skjønne af det givne Træsnit, Forbeningen

kun skredet meget svagt frem, og at dette tildeels maa tilskri-

ves Individets unge Alder, skjønnes strax deraf, at ikke blot af
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Haandrodens 5 Knogler kun den med 1 betegnede \iste Spor

lil en Beenkjerne, men ogsaa Armens lange Knogler endnu vare

heelt bruskede i deres Endestykker. .Men selv hos fuldt ud-

voxne og gamle Spækhuggerindivider, hvis tre Armknogler al-

lerede ere fuldtforbenede , saasom navnlig det SlVs Fod lange

Benzonske Exemplar, viste sig Forbeningen i de o Haandrods-

knogler kun i Form af ligesaamange , i deres Omkreds uregel-

mæssig runde Beenkjærner, der vare saa langt fra at støde til

hinanden indbyrdes, at Brusken endnu havde en afgjort Over-

vægt i denne Deel af Haanden. — I Fingerledenes Knogler viste

Forbeningen sig omtrent lige ufuldstændig. Vel var der alle-

rede hos det unge Individ en Beenkjærne synlig i Midten af

hver enkelt af dem, i de fleste indtog den endog henved Halv-

delen af deres Længde, i enkelte endog de to Trediedele: men

navnlig i det yderste Led af hver Finger og i begge Ledene

af den 5te viste den sig udvendig kun omtrent som den i Mel-

lemhaandéns med 1 betegnede Knogle , nemlig som en ganske

lille Beenflade lige i Midten, og i to af Mellemhaandens Knogler

havde den kun naaet Albueranden, ikke Spoleranden, i den

2den Fingers 3die, 4de og 5te Led omvendt kun denne Rund,

ikke hiin. Ogsaa dette kunde man være tilbøielig til at tilskrive

Individets unge Alder, men det bestaaer endnu hos meget gamle

Individer, navnlig det Benzonske, maa altsaa være eiendomme-

ligt for Arten. Ogsaa i dennes Brystfinne havde Forbeningen,

der altid gaaer ud fra Fingerknoglernes Midte, navnlig i den

2den Fingers 3die, 4de og 5te Led kun endnu naaet Knoglens

Spolerand. Dette ufuldstændige Forbeningsforhold staaer aaben-

bart i Forbindelse med disse Knoglers characteristiske Brede

hos Rovhvalerne og kan derfor regnes med til de fra BrystQn-

nerne hentede Characterer.

Paa Grund af den ufuldkomne Forbening i Rovhvalernes

Haandknogler, ere deres Brystfinner ved Torringen udsalte for

en meget stærk Fndskrurapning, hvorved de navnlig blive endnu

langt kortere i Forhold til deres Brede, end de allerede ere det
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i den friske Tilstand, hvilket aldrig tør lades ude af Beregningen

under Opmaaling af ældre Skeletter. IJryslfinnen af det Thom-

senske 13 Fod lange Individ fandtes fra den 13de Juni 1855,

da den blev opmaalt og aftegnet, til den 4de April 1862, da

den opmaaltes paany, skrumpet ind saaledes , at Over- og Un-

derarm fra 10" 2"' ere blevne 9" lange, Haandrod og Haand

fra I2V2" til 7V lange, og Haanden fra 11" til 7" 11'" bred.

For at bevare de colossale Bryslflnner af det Benzonske Exem-

plar i deres Form, bleve de efter Præparationen med stærke

Nagler fæstede til Jernskinner, men Naglerne reve ud under Ind-

tørringen og hele Armen fandtes indskrumpet et Par Tommer

i Længden og 1 Tomme i Breden, hvorefter de ere blevne fast-

nittede til Skinnerne paany, for dog at forebygge deres yderlige

Indskrumpning saavidt muligt.

Medens Spækhuggerne ved deres svære og brede Brystfin-

ner netop staae i den allerskarpeste Modsætning til Grinderne,

hos hvilke de ere saa paafaldende lange og smalle, komme de

dem derimod temmelig nær ved Hvirvlernes Form ligesom ved

Hovedets. Dette skeer navnlig derved, at Torntapperne hos

hine saavel som hos disse i det Hele taget, især fra Midten af

Lendeegnen af, ere paafaldende smaa, Buedelene forholdsviis

høie og smalle, hvorved Ledtapperne synes at være rykkede

usædvanlig høit op og tæt sammen. Alligevel kjendes hver af

en Orcas Hvirvler let fra den omtrentlig tilsvarende af en Grind,

ved sit større Omfang, navnlig i Henseende til Legemet, og det

ikke blot fordi Rovhvalerne overhovedet ere langt større Dyr,

men ogsaa fordi de tillige forholdsviis ere langt kraftigere byg-

gede. — I hver enkelt Egn af Hvirvelsøilen vil man nalurligviis

ogsaa kunne paavise særlige Kjendemærker, idetmindste med

selve Gjenstandene for Øie. Særlig fortjener at udhæves den

bekjendte Omstændighed, at hos Grinderne alle Halshvirvlerne

ere voxede indbyrdes sammen, eller rettere danne et enkelt
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Been ligesom do fra først af have dannet en enkelt IJrusk,

hvorimod hos Spækhuggerne den 7de Haishvirvel altid er hoell

fri, den 5te og 6te idetmindste med Hensyn til deres Hvirvel-

legemer. Paa torrede Skeletter af yngre Orca-Individer vil det

endog ofte synes, som om kun Atlas og Axis udgjorde eet Stykke,

oftest maaskee kun fordi den de øvrige Halshvirvler forbindende

og endnu ikke forbenede Bruskdeel er tørret ind eller faldet af.

— (For Bryslhvirvlernes Vedkommende tør det maaskee være

tilladt her endnu at nævne et rigtignok kun negativt Kjende-

mærke fra Grinderne. Hos disse nemlig fæster det 7de Rib-

beenspar sig rigtignok, ligesom de efterfølgende, ikke uden paa

den tilsvarende Hvirvels Tverlap, men synes dog oprindelig,

ligesom de 6 første Par, at have havt en Hals, kun at denne

under sin Forbening er løsnet fra selve Ribbenet og groet fast

til Hvirvlen. I mange Tilfælde er det dog kun et ubetydeligt

Spor, som man finder af denne fremmede Deel paa Grindernes

7de Brysthvirvel, men hos Spækhuggerne findes aldeles intet).

Spækhuggerne have enten 12 eller kun 11 Rihheenspar,

undertiden (paa det Thomsenske Exemplar) 12 paa den ene, II

paa den anden Side, hvilket synes at tyde paa, at Tallet ikke er

ganske bestandigt. — De ere i det Hele taget forholdsviis tem-

melig lange, massive, ikke stærkt krummede. De 6 forreste

Par ere ved deres Brystbeensende, der, som altid hos Tand-

hvalerne, danner en særlig Knogle, fæstede til Brystbenet. Det-

tes Forbening gaaer ud fra 4 Kjærner. Paa Skelettet af det 13

Fod lange Thomsenske Exemplar vare de tre forreste af disse

allerede meget store, kun indbyrdes endnu skilte ved et brusket

Tverstykke, Beenkjærnen i den bageste, smallere Deel af Bryst-

benet derimod endnu slet ikke kommet frem. — Det første

Rihheenspar fæster sig i Høide med den forreste Beenkjærne,

altsaa paa den kjendelig bredere Deel af Brystbenet, der beteg-

nes som dets Greb {manuhnum), det 2det, 3die og 4de paa Høi-

den af de sidst forbenende Tverstrækninger mellem Beenkjær-

nerne; det 5te og 6te endelig paa den bageste, smallere Deel,
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der paa Brystbenet af det Thomsenske Exemplar endnu fandtes

heelt brusket.

Et Knoglepar, der fortjener en ganske særlig Opmærksom-

bed i Ilvaldyrenes Skelet, er Bækkenhenene ^ thi ikke alene vil

man almindeligviis paa dem noksaavel som paa noget andet

Been i Kropskeiettet kunne bestemme Slægten om ikke Arten,

men det turde være de eneste Dele af Skelettet, paa hvilke

man i Reglen desuden kan bestemme Kjønnet.

Hos Tandhvalerne ere Hannens Bækkenbeen i Reglen noget

anderledes formede , og idetmindste hos nogle Arter betydelig

større i alle Udmaalinger end Hunnens. Dette synes ogsaa i

høi Grad at gjelde for Rovhvalerne, men det maa derhos til-

staaes, at deres Form er underkastet mange, tildeels endog

meget paafaldende Afændringer, saaledes som dette især frem-

gaaer deraf, at de ofte i et og samme Individ ere langtfra at

være symmetriske indbyrdes.

De vise sig i alle Tilfælde som et Par stærkt langstrakte

Knogler med deres bageste Ende tæt foran Gattet, her staaende

nærmere sammen, fortil vigende ud fra hinanden, saa at de

der komme til at staae omtrent dobbelt saa stærkt fra hinanden.

De ere meer eller mindre buede, med en huul, ofte svagt skæ-

rende Kant indefter, en hvælvet, aldeles stump Rand udefter.

Denne almindelige Beskrivelse af Spækhuggernes Bækkenknogler

gjelder navnlig for deres bageste to Trediedele. I den forreste

Trediedeel blive de sædvanligviis meget tyndere , ofte næsten

valseformede, og ende heelt fortil med en Udvæxt, og i denne

er det fortrinsviis, at Formforskjelligheden gjør sig gjeldende,

ganske hyppigt endog mellem de to parrede Stykker.

Overmaade store og stærke fandt jeg disse Knogler i det

Benzonske 21^.t Fod lange Exemplar, der var en Han. De vare

11V lange, i den forreste Trediedeel kun hdt over \" brede,

i de to bageste indtil 2", derhos meget tykke overalt. De vare

næsten ganske symmetriske indbyrdes, fortil var Afstanden imellem

dem iO';2 Tomme, men med deres bageste og bredere Deel
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bøiede de sig i en jcvn, svag Biic mod hinanden, saa al de

nærmede sig indbyrdes indtil i". Ilosslaaende Træsnit forestiller

Omridset af det venstre , seet ovenfra*). Overgangen til den

forreste smallere Trediedeel skete i Form af en svag Indbugt-

ning, heelt fortil viste sig en stærkere, hvorved den allerforreste

Deel fik en vis Lighed med et Ribbeenshoved.

Ved Undersøgelsen af det Nilssonske Orca- Skelet i Lund

fandt jeg, at dets Bækkenbeen næsten i Eet og Alt lignede de her

beskrevne af det Benzonske, kun at de vare 1" kortere og be-

tydelig smallere, nemlig paa det allerbredeste Sted kun 1" 5"'.

I Modsætning til disse Exemplarers meget store Bækken-

knogler ville vi stille dem af det tidtomtalte kun 13 Fod lange

Thomsenske Exemplar, der var en ung Hun. De vare kun

4V2" lange; i deres bagerste to Trediedele o'" brede og ikke

kjendelig krummede, men ved et paa den udvendige Rand sid-

dende Knæ i deres forreste kun 3'" brede og næsten trinde

Trediedeel bøiede svagt indefter og omsider ved Spidsen udvi-

dende sig for at danne en Knop (CapifAilum) , der dog her kun

endnu var brusket og om hvis Form der efter den for sildig

anstillede Undersøgelse ikke kan udsiges noget Bestemt. løv-

rigt er det vist, at dette Bækkenbeenspar var saagodtsom aldeles

symmetrisk.

•) Alle her afbildede Bækkenbeen ere 4 Gange formindskede.
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Dette kan derimod ikke siges om det Bækkenbeenspar, der

hører til Skelettet af det Blocliske Exemplar, en gammel Hun.

Disse to Bækkenknogler ere af samme Længde, nemlig 8", og

samme Brede, nemlig bagtil 8'" og heelt fortil lige bag »Knop-

pen« 2V2'". Deres bagerste, bredere to Trediedele, der kun ere

meget svagt krummede, vilde ogsaa endnu maaskee kunne kal-

des ligedannede, men deres forreste Trediedeel er saa forskjellig

formet og tildeels dreiet i modsat Retning, at det bliver umu-

ligt, at stille de to Knogler i deres Heelhed symmetrisk til hin-

anden.

Imidlertid have dog disse to Bækkenknogler fra det fuldt-

udvoxne qvindelige Orca- Individ , navnlig ved deres Spinkelhed

og neppe kjendelige Bøining i den bredere Ende, hver for

sig en umiskjendelig Lighed med dem af hiint unge , lige-

ledes qvindelige Individ, hvorimod de fjerne sig ganske over-

ordentlig fra de massive, bagtil stærkt bøiede, fortil ganske

simpelt formede Bækkenbeen af Hannerne, og man kan neppe

undlade at antage denne Forskjel for et Kjønsmærke.

Til Museets lille Skelet fra Færøerne fandtes ved Modta-

gelsen ingen Bækkenbeen tilheftede, men blandt de mange løse

Been, der, som allerede anført, foruden de 3 Cranier fulgte med

Sendingen fra samme Localitet, forefandtes ogsaa 4 Par deraf,

hvert for sig omhyggelig bundet sammen, og man kan neppe

betvivle, at de jo alle have tilhørt Individerne af den her stran-

dede Flok.

Blandt disse Bækkenbeen er det ene Par aldeles forskjelligt

fra alle de øvrige navnlig ved sin betydelige Tykkelse, og ligner

overmaade meget dem af det Benzonske og Nilssonske Exem-

plar. Det er altsaa udentvivl af en stor Han. Dets Længde er
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10'/'/', altsaa ligesom det Nilssonske, I" kortere end det Den-

zonske.

De 3 andre Par af denne Sending ere forholdsviis spinkle,

og allerede af den Grund turde de vel antages at tilhøre Hun-

ner. Det mindste iblandt dem er kun 6" langt og det er luiisl

sandsynligt, at det hører til det lille IT 9" lange Skelet, efter-

som alle de andre løse Knogler ere af større Individer.

At Orcaslægten, der i og for sig synes at indbefatte alle

de Hvaldyr, der nære sig ikke blot af Fisk men desuden af

varmblodige Dyr og derved komme til at staae saa isoleret i

denne Pattedyrorden, indbefatter mere end een Art, vil, tilmed

da den er udbredt i alle Verdenshave, paa Videnskabens nær-

værende Standpunkt aldrig kunne drages i Tvivl.

At navnlig Spækhuggerne eller, som de sædvanlig kaldes,

Sværdfiskene hiinsides Linien maae være uligeartede med de

nordiske, turde maaskee i og for sig antages for givet, om end

ikke J. E. Gray havde meddeelt de forskjellige Udmaalinger af

deres Cranier. Men et Spørgsmaal fortjener endnu en ganske

særlig Behandling, nemlig det, hvorvidt der ikke ogsaa i de

nordlige Farvande leve flere Arter af denne i sin Levemaade

saa eiendommelige Hvaldyrslægt eller Hvaldyrfamilie. At ikke

blot de norske Fiskere adskille de høifinnede og de lavfinnede

Orcaer som Stour- Vang og Lille- Vaiig, men at ogsaa Zoologerne

før den Cuvierske Periode meget almindelig have antaget dem

for to forskjellige Arter er allerede ovenfor blevet omhandlet.

Efter Cuviers Tid var denne Forskjel mellem de høifinnede og

de lavfinnede Spækhuggere ikke bleven synderlig ændset, indtil

Prof. Nilsson atter drog den frem med et Spørgsmaal, hvori det

aabenbart laae antydet, at den turde være et Kjønsmærke. For

ganske nylig har derimod Professor Lilljehorg i Upsala*) paany

*) Ofversigt af Skandinaviens Hvaldjur, Upsala 1862, So. pag. 15—23.
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opstillet den ældre Antagelse, og, hvad der er det Vigtigste, han

har, ved at sammenligne Skeletter af begge Slags, troet at flnde

flere Egenheder ved hines og disses, hvorved Adskillelsen endog

synes at maatte være temmelig let i de osteologiske Museer.

Af høifinnede Exemplarer har Prof. Lilljeborg imidlertid kun

havt Leilighed at undersøge eet Skelet, nemlig det Nilssonske

i Lund, af lavfinnede derimod 5, nemlig tre i det af mig be-

styrede Universitetsmuseura og to i Museet i Bergen. Til hiint

Skelet har han kunnet erfare de ydre Former og Farver af de i

Lund opbevarede colorerede Tegninger, udførte af Pastor Lund-

herg, hvoraf der ogsaa, ved Hr. Professor Wahlgrens Forekommen-

hed er overladt mig Copier. Den paa dette Exemplar sig vi-

sende hvide Nakkeplet er skjøndt med Tvivl, bleven ansat som

et Årtsmærke for den høifinnede Art for hvilken han bevarer

det Lacépédiske Navn Uel'pliinus gladiator. Til Bestemmelsen

af den lavfinnede Arts Ydre, hans DelpMnus Orca, har Prof. L.

derimod maattet holde sig til den Schlei^elske Beskrivelse. Om
Bestandigheden af den violette Stribe langs Rygfinnens Rod har

han dog ogsaa yttret Tvivl, og det er allerede ovenfor bleven

angivet, at denne Tvivl har fundet ligesaa fuld Bekræftelse ved

den Tegning, Adjunct Thomsen har givet af det 13 Fod lange

Exemplar fra Jyllands Østkyst i 1855, som Tvivlen om den hvide

Nakkeplets Bestandighed hos de høifinnede har viist sig begrun-

det ved min Undersøgelse af det Benzonske Exemplar. For Ti-

den vil det vel altsaa, hvad allerede ovenfor er blevet udtalt,

neppe kunne lykkes, at hente Characterer for de to formeentlige

Arter fra Hudfarverne. Imidlertid paa Dyrenes Ydre vilde ialfald

Rygfinnens forskjeliige Høide erstatte alle andre Mærker. Vig-

tigere er det at faae tilforladelige Mærker paa Skeletterne. Det

er derpaa, at min høitærede Vens Bestræbelser fornemmelig ere

gaaede ud, og jeg skal heri stræbe at gaae ham til Haande med

de Midler, som staae til min Raadighed.

For Nemheds Skyld har jeg bragt de Lilljeborgske Mærker

for de lo Orca -Arter, for hvilke paa den ene Side det Nils-
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sonske, paa den anden de Bergenske Exemplarer staae som Re-

præsentanter, i schematisk Form. De komme da til at lyde paa

følgende Maade:
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el Vidnesbyrd (Hygflnnen var paa delle omtreul 17V lange In-

divid kun 1' 8V'i" høi), og at de paa en Orca, der angives at

have været 4 Favne lang med en 3 Alen høi Rygfinne , kunne

være endog aldeles ikke slidte paa Spidserne, derfor have vi et

ikke mindre afgjørende Beviis i den af Biskop Gunnerus givne

Beretning sammenholdt med de to Afbildninger, der ledsage den

af to af Tænderne*).

Udslettes af Listen bør dernæst aabenbart det Skjelnemærke,

der er taget fra, at del Nilssonske Exemplar (ligesom det Ben-

zonske) har 5 Been i Haandroden, de Bergenske kun to; thi

det er dog vel ganske vist, at alle Spækhuggerne have o Knogler

i denne Deel, saaledes, som fremstillet er i Træsnittet Pag. 241,

kun at de paa de tørrede Skeletter ikke kunne adskilles, med-

mindre deres Forbening har naaet ud til Overfladen, hvilkel endog

paa det aftegnede meget unge Exemplar endnu kun var Tilfæl-

det med 1 af Knoglerne.

At ogsaa Halshvirvlernes Sammenvoxning, idelmindste efterat

Bruskdelene ere revne ud af deres Leie, kan vise sig meer eller

mindre udbredt efier Alderen, er allerede ovenfor blevel antydet,

og jeg tager ikke i Betænkning at yllre en lignende Mening om

IJøiden af den Knold, der dannes af Pandebenet og Næsebeuene,

saavelsom om Forholdet mellem Hovedets Længde og Brede; thi

Hovedets største Bredemaal, nemlig mellem Tindingebuerne,

staaer altid tilbage hos de mindre muskuløse Individer, det være

nu paa Grund af Alderen eller Kjønnel. Uafhængig af Alderen,

men ikke ganske bestandig er Fingerledenes Tal, ikke sjeldenl

er det end ikke ganske det samme i et og samme Individs lo

Brysllemmer. Det Samme gjelder ogsaa om Ribbeenstallet, thi

det Thomsenske Exemplar har 12 Ribbeen paa venstre, 11 paa

høire Side. Men det skal dog ikke nægtes, at ved Siden af

andre sikkre Kjendetegn deslige usikkre, d. v. s. ubestandige

*) Det Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter, 4de Deel, Tab. XII, ffg. 2 og 3.
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Mærker, som hentes fra Ribbenenes og Fingerledenes Tal nok

kunne komme i Betragtning.

Der staaer saaledes af Forfatterens 8 osteologiske Skjelne-

mærker kun endnu eet tilbage at betragte, nemlig det, der er

sat øverst paa Listen: Individernes Størrelse. Vistnok gjelder

den af Forfatteren selv gjorte Bemærkning, at mange af hans

Characterer kunne forklares af Alders- eller Kjønsforskjelligheder

nok saameget om denne Characteer, som om nogen af de an-

dre, og unegtelig har den ærede Forfatter, som jeg strax skal

komme til at vise, været meget uheldig med at anvende den

paa Skeletterne i det zootomisk-physiologiske Museum; men

med fuld Føie derimod har han brugt den under Sammenlig-

ningen af det Nilssonske Skelet med de to Bergenske ; thi her

angives udtrykkelig, at de sammenlignede Skeletter paa begge

Sider vare af fuldtiidvoxne Hanner. Vel kan et fuldtudvoxel

Dyr endnu underkastes et betydeligt Tandslid og blive langt

mere muskuløst, hvorved atter de forskjellige Fremstaaenheder

paa Craniet kunne tage til i Omfang og Hovedet blive bredere,

men, er det virkelig udvoxct, d. v. s. ere virkelig Hvirvellege-

merne voxede fast sammen med deres Endeplader, saa kan det

ikke tiltage i Længden. Og vel kan der indenfor samme Art

lindes fuldtudvoxne Individer af temmelig forskjellig Størrelse,

men blandt Individerne af samme Kjøn er dog denne Forskjel,

navnlig blandt Hvaldyrene, saaledes begrændset, at man med

temmelig Sikkerhed tor antage, at to udvoxne Hanner, hvoraf den

enes Skelet er 20' 4V-'" {2\^h svenske Fod) langt, den andens

kun 14' 10" (15' 8V2" svensk), høre neppe til een og samme

Art. Er dette først vedtaget, saa er det allerede indrømmet, at

man ogsaa gjerne kan tage noget Hensyn til de mindre bestan-

dige Mærker, saasom Ribbenenes og Fingerledenes Tal.

Men førend man indlader sig paa alle de Slutninger, der

følge af en saadan Antagelse, maa det bifaldes, at man skaffer

sig alle de Oplysninger, der overhovedet kunne faaes, for at

sikkre sig Antagelsens Rigtighed. Et af de sikkreste Tegn paa

17
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en Tandhvals fulde Væxt er efter min Mening, at dens Tænder

ere lukkede i Roden, og den eneste Deel af Skelettet, paa

hvilken man med nogenlunde Sikkerhed kan bestemme Indivi-

dets Kjøn, er, efter hvad nys er blevet udtalt, Dækkenbenene.

Jeg har derfor henvendt mig til det Bergenske Museums ud-

mærkede Forstander, Elr. Dr. Koren, ham, ved hvem hine to

Skeletter ere blevne opstillede og ved hvem Prof. Lilljeborgs

Opmærksomhed først er blevet fæstet paa Sandsynligheden af,

at Stourhynningen er en fra den af Schlegel beskrevne Delplii-

nus orca forskjellig Art. Hr. Dr. Koren har derpaa strax med-

delt mig, at virkelig alle Tænder i de to Skeletter ere lukkede

ved Roden, og de forreste endog i betydelig Grad afslidte, men

at han maatte beklage, ikke med Vished at kunne sige mig, om

disse to Skeletter ere af Hanner, da han ikke selv har seet

Kjønsorganerne. »Fiskerne, der bragte Skeletterne«, skriver

han, »fortalte, at de vare af Hanner, men Erfaring har desværre

viist, at deres Udsagn ikke altid er paalideligt.«

Efter at have modtaget denne Beretning var jeg nær ble-

ven bragt tilbage til den forrige Uvished, thi Iagttagelsen paa

de Bergenske Skeletter syntes næsten at skulle indskrænke sig til,

at en Hun-Spækhugger kan være fuldt udvoxet, naar dens Skelet er

knap 15 Fod lang, ligesom det allerede var mig bekjendt fra Ske-

lettet til det Blochske Exemplar, at den kan være del, naar det er

I6V2. Men til al Lykke har Dr. Koren af Fiskerne samtidig med

de to Skeletter ogsaa modtaget et af de tilhørende Bækkenbeen,

hvoraf han har havt den Forekommenhed at sende mig en Teg-

ning i naturlig Størrelse. Hosstaaende er den, i Lighed med
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de ovenfor afbildede, gjengivet i V4 Størrelse, og del slaaer saa-

ledes lil Læserens egen Bedømmelse , hvorvidt jeg med Rette

har betraptet den som el afgjørende Vidne til Fordeel for Fi-

skernes Udsagn. Det er sandt, den er langtfra saa tyk som

Bækkenknoglerne til det Benzonske eller rsilssonske Exemplar,

ligner dem heller ingenlunde ganske, navnlig ikke i den forreste

Trediedeel; men af et saa langt mindre Individ kunde den oi

heller ventes at være slet saa svær, og hos en anden Art ei

heller at have samme Form, og paa den anden Side har den

dog endnu langt mindre Lighed med alle mig bekjendte Bæk-

kenknogler af qvindelige Spækhuggere, især i de bageste to

Trediedele, hvor den er langt tykkere og stærkere krummet.

Dette gjelder i Sammenligning med de tre Par spinkle Bækken-

knogler fra den færøiske Sending og med det fra del Thomsenske

Skelet, og, hvad der forekommer mig at være afgjørende, det

gjelder ogsaa i Sammenligning med Bækkenknoglerne af det

Blochske Skelet (Træsnit Pag. 248). Den er ikke blol meget

ulig disse i Form, men derhos baade større og tykkere, skjøndt

dette Skelet er af en endnu slørre lavfinnet Spækhugger afHun-

kjønnet. Fiskernes Ord i Ære, for denne Gang idetmindste

!

Disse to kun 15— 16 Fod lange og dog fuldt udvoxede Orca-

skeletter maae allsaa virkelig antages for at være af Hanner, og

det er dermed beviist, at der i de nordiske Farvande lever en

Art Spækhuggere, hvoraf Hannerne ere udvoxede paa en Længde

af en 15— J6 Fod. Den maa være forskjellig fra den Stour-

vang, hvoraf Hannen staaer repræsenteret i Lunds og Kjøben-

havns Museer, og hvis Skeletter have en Længde af 19^4—2OV2

Fod. Forsaavidt maa jeg tiltræde den Koren-Lilljeborgske Paa-

stand. Dens Rigtighed bekræftes desuden unegtelig derved, at,

som Prof. Lilljeborg har paaviist. Repræsentanten for den større

Art (det Nilssonske Exemplar) har 12 Par Ribbeen og 6 Led i

den anden Figur, begge Repræsentanterne for den mindre Art

derimod kun 11 Par Ribbeen og 1 eller 2 Led mindre i hiin

længste Finger.

17"
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Er det saaledes antaget, at det Nilssonske Exemplar paa

den ene Side og de to Bergenske paa den anden staae som

Repræsentanter for to særlige Arter af nordiske Spækhuggere,

saa gjelder det om, saavidt muligt, at bestemme for hvert ellers

bekjendt Exemplars Vedkommende, hvorvidt det hører til den

ene eller anden af disse.

For først al omtale det Exemplar, fra hvis ydre Beskrivelse

denne Afhandling er gaaet ud, nemlig det Benzonske, saa er

det neppe tvivlsomt, at dette jo hører til samme Art som det

Nilssonske. Det var, skjøndt ikke blot en udvoxet Han, ligesom

dette, men endog et meget gammelt Individ med Tænderne af-

slidte næsten heelt ned til Gunmierne og Tandrødderne heelt

tillukkede samt desuden besatte med en meget tyk Cementmasse,

og skjøndt forsynet med en ligesaa høi Bygfinne (4 Fod) og

endnu bredere Brystfinner, dog I Fod kortere og manglede den

hvide Nakkeplet; men disse Forskjelligheder tør vel ansees for

individuelle, eftersom det i hele Skeletbygningen viser en næsten

fuldstændig Overeensstemmelse dermed*), navnlig ogsaa, ligesom

det, har 12 Par Ribbeen og, hvad der ingenlunde tor oversees,

54 Ryghvirvler, medens begge Repræsentanterne for den lille

Art kun have 52. I Henseende til Fingerledenes Tal stemmer

den venstre Brystfinne af mit Exemplar endog bedre med begge

det Niissonskes end med den liøire Brystfinne af samme Exem-

plar, eftersom dennes 4de og 5te Finger hver have et Led

færre, nemlig hiin kun 2, denne 1 Led.

Af enkelte uvæsentlige Afvigelser være det kun anført, at

Brystbenets første Led (Haandgrebet) i Modsætning til det af det

Nilssonske Exemplar, er fuldt sammenvoxet med det andet og

ikke har noget Hul i Midten.

') Herom har jeg kunnet overbevise mig paa en Reise til Lund, hvor jeg

mødte den storstmuiige Forekommenhed fra de Herrer Prof. Naumanns

og Wahlgrens Side.
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Kn vanskeligere Opgave turde det blive al paavise Hunnerne

lil livtT al" disse to Arter. Denne Deel af Opgaven har Prof.

Lilljebory taget sig overmaade let, sikkerlig kun fordi han ved

sit Opliold i Kjobenhavn, hvor der stod 3 Skeletter af saadanne

for ham, nemlig det IG' 4" lange fra Gronland (det IJlochske),

det 11' 11" lange fra Jyllands Østkyst (det Thomsenske) og det

1 r 9" lange fra Færøerne, ikke endnu havde tænkt at behandle

Æmnet saa udførligt, som han bestemte sig til under det paa-

følgende Besøg i Bergen. Det er i denne Deel af Undersøgel-

sen, at jeg især troer at kunne komme min ærede Ven til

Hjelp, ifølge den langt lettere Adgang, som jeg ifølge min

Stilling har havt til disse Museumsgjenstande.

Det Spækhuggerskelet, Universitetets zootomisk-physiologiske

Museum længst har været i Besiddelse af, er af en grønlandsk

Ardluk, der i 1844 fangedes i Omegnen af Godthaab , her af-

tegnedes af den dengang der ansatte Dlstriclslæge Bloch og

derfor ved Professor Nilsson er bleven bekjendt under Navnet

det Blochske Exemplar, men hvoraf Capt. Holboll Aaret efter

sendte mig det fuldstændige Skelet tilligemed Papiirmønstre af

Ryg-, Hale- og Brystfinnerne. Det tørrede Skelet er 16' 4", i

sin friske Tilstand maa Dyret derfor antages at have været om-

trent iTVs' langt. Det var en Hun, dets Bækkenbeen ere alle-

rede beskrevne og afbildede ovenfor. Skeletbygningen svarer i

det Hele til de Bergenske Exemplarers, saaledes som Prof. Lillje-

horg har beskrevet den. Det har navnlig 52 Hvirvler, 11 Par

Ribbeen, og den første Nederbue sidder mellem den 31te og

32te Hvirvel. De 3 forreste Halshvirvler ere sammenvoxne med

Legemerne, de 4 med Torntapperne; af Fingerled har den i

venstre Brystfinne 1, 6, 3, 2, 1 Fingerled, i høire 2 Led færre

i den længste Finger, Vi maa altsaa med Prof. Lilljehorg hen-

regne den til den lille Art. Men det var derhos et aldeles ud-

voxet, endog et gammelt Individ, thi ikke alene vare Hvirvlernes

Forbening aldeles fuldstændig, men Kindtænderne, hvoraf der



528

paa hver Side var 13 i Overkjæben , 11 i Underkjæben, heelt

lukkede ved Rodspidsen paa 4 nær, der vare aldeles hule, og

alle Tandkronerne afslidte heelt ned til Gummerne. Vi troe

derfor al kunne opstille delte Exemplar som Typus for den

mindre Arls Hunner, ligesom de to Bergenske Exemplarer alle-

rede ere blevne opstillede som Typus for Hannerne. Men heraf

fremgaaer to ikke uvigtige Resultater med Hensyn lil Kjonsfor-

skjelligheden i denne Art: 1) nemlig al Hunnen i denne Art,

som hos Hvaldyrene i Almindelighed, er noget (1—2 Fod) større

end Hannen, 2) at dens Rygfinne er noget mindre. Efter Prof.

Lilljehorgs Angivelser var paa et af de Exemplarer, hvis Skeletter

forvares i Bergens Museum, og hvis Finner paa del allernær-

meste lignede dem af det Schlegelske Exemplar, Rygfinnens

Længde langs med den forreste Rand 2' 8" norsk Maal (der er

ligt med det danske), af hvilket Maal del imidlertid synes van-

skeligt al uddrage Finnens virkelige Høide. Men Rygfinnen til

del grønlandske Skelet, der er 1 Fod længere end det længste

af hine bergenske, er kun 1' 8V høi; og Hr. Dr. Koren

har havl den Godhed at sende mig Papiirmønster lil en af disse

bergenske Spækhuggeres Rygfinne, med udtrykkeligt Tilføiende,

at den var omtrent af samme Størrelse paa dem begge , og

delte Mønster er i Virkelighed kun T IOV2" høit. Brystfin-

nerne, der paa de Bergenske Hanner, efter Dr. Korens Opgivelse

skal have været 2' 9V2" lange, vare paa det grønlandske Exem-

plar r 11" lange, 1' V brede, Halefinnens Brede 3' 3". Han-

nernes overveiende Kraft i Finnerne synes altsaa i hvert Fald at

gjøre sig gjeldende, om end i langt ringere Grad, end man før

Adskillelsen af de to Arter havdeGrund til al antage.

Farvefordelingen paa dette grønlandske Exemplar var, saa-

vidl skjønnes kan af den Blochske Tegning, ikke afvigende fra

den sænlvanlige hos de nordiske Spaekhuggere.

De lo andre af Museets tidligere Orcaskeleller ere ulige

mindre, del ene (det Thomsenske) 11' 11" langt, det andet (det
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færøiske) 11' 9". Fra forst af falder man let paa den Tanke,

at disse begge vistnok ogsaa hore til liiin lille Art, men en

nærmere Betragtning af dem har fort til et heelt modsat Re-

sultat.

For forst at omtale det Thomsenske fra Jyllands Østkyst

IBoo, saa er dette rigtignok kun 11' 11" langt, men det er

derhos saa ungt, al det, efter den Erfaring jeg har faaet i Be-

dømmelsen af llvaldyrskeletter i forskjellige Aldersperioder, neppe

kan antages at være kommet synderlig ud over Fattealderen,

altsaa sikkerlig ikke endnu at have naaet Halvdelen af sin fulde

Længde. Alle Tænderne (det har 13 Kindtænder overalt og

desuden 1 Skjæretand saave! foroven som forneden) ere i den

Grad optagne af Tandkimehulen, at de ere tynde som Papiir

heelt op i Kronens Spidse-; i Haandroden er der kun el enkelt

ganske svagt Spor til Forbening; alle lange Knoglers Endestyk-

ker ere aldeles bruskede (see Træsnittet Pag. 241, der netop er

af dette Exemplar); Brystbenets tre forreste Beenstykker ere ad-

skilte ved temmelig brede Bruskstykker og det fjerde er aldeles

brusket; alle Hvirveltapperne ere kun omtrent halvt forbenede,

og det Forbenede endnu meget skjørt.

Det er nu en Selvfølge, at, naar man vil tage Størrelsen

som Artsmærke, vil den absolute Størrelse aldrig kunne komme

i umiddelbar Benyttelse uden netop ved fuldtudvoxede Individer,

saaledes som Tilfældet var ved de to Bergenske Skeletter, det

Nilssonske, det Benzonske og det Blochske Exemplar, og at det

i alle andre Tilfælde gjelder om, af Exemplarets Udviklingsgrad

at beregne, hvor meget større Individet vilde have kunnet blive

end det allerede er. Det er ved at følge denne Grundsætning,

at jeg maae anslaae delle knap 12 Fod lange Skelet (det friske

Exemplar var 1-3' langt) til en Normalstørrelse af mindst 24 Fod

og altsaa ikke henregne det til den lille, men Ivertimod til den

store Art.

Rigtigheden heraf bekræftes ogsaa ved flere andre mindre

væsentlige Omstændigheder. Det er del eneste af Museets
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qvindelige Orcaskeletter, tier ligesom det Nilssonske og Ben-

zonske Exemplar har 6 i Hvirvler og, idetmindste paa den ene

Side, 12 Ribbeen. Dels Fingerled endelig ere, som Træsnittet

viser, tilstede i det allerstørste Antal: 1, 6, 4, 3, 2.

Et nyt Vidne for, at delte kun 13 Fod lange Orcaexemplar

horer til samme Art som det 21^3 Fod lange Benzonske, har

jeg troet at finde deri, at paa begge disse Exemplarers Gane

Plougbenet træder endog temmelig stærkt frem mellem de 5

bagerste Tænder, hvilket ellers ikke er Tilfældet hos Rovhvalerne.

Men hvis disse Slutninger ere rigtige, hvis virkelig denne

lille Spækhugger tor opstilles som den meget unge Hun til den

større Art, saa komme vi til det meget vigtige Resultat, at idet-

mindste de unge Hunner ogsaa her have en forholdsviis meget

lavere Rygfinne end de ældre Hanner-. Paa den 13' lange Hun

var, efter Adjunct Thomsens .Maaling og Afbildning, Rygfinnen

l'6"hoi, altsaa i Forholdet 18 : 156 (0,115 af Længden); paa begge

de to udvoxne Hanner derimod, hvoraf den ene (den rsilssonske)

var 22^ V, den anden iden Benzonske) 21V.-?', var den 4 Fod,

altsaa0,l78— 0,187 af Legemets Længde. Alligevel synes den dog

ogsaa for Hunnerne endnu at være forholdsviis hoiere hos

den større Art end hos den mindre, thi medens Forholdet til

Legemslængden paa det Thomsenske Exemplar dog endnu var

0,123, var det paa den nysbeskrevne 1 7 V</ lange grønlandske Hun

kun som 20V til 210" = 0,098. Men om virkelig de norske

Fiskere under Navnet Lille-Vang kun skulde forstaae Hanner og

Hunner af den lille Art og ikke tillige derunder indbefatte Hun-

nerne af den større, maa vel ialfald ansees for meget tvivlsomt.

Det mindste af Orcaskeletterne i Universitetets zootomisk-

physiologiske Museum er det, der hører til Udbyttet fra Stran-

dingen 1855 ved Fa'rnerne. At heller ikke dette hører til den

mindre Orca-Art, turde allerede sluttes deraf, at de til samme

Stranding hørende Kranier og øvrige Skeleldele viste sig at have
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tilliiirt store, tildcels endog meget store Dyr, eftersom f. K.\.

ilere af ll\ir\ lerne vare omtrent dobbelt saa store i alle Hul-

ninger som de tiisvarende paa Slcelettet, men det fremgik end-

videre af selve dettes Ldvikling, idet navnlig Tænderne deri viste

sig at være nok saa spæde som i det nysomtalte Thomsenske.

Alligevel maatte en noicre Betragtning af dette Skelet snart

føre til den Erkjendelse, at det ikke kunde tilhøre netop samme

større Art som det andet lille, nemlig den, for hvilken det >«ils-

sonske og det Benzonske Exemplar ere satte som typiske. Det

havde ikke 54, men kun 63 Hvirvler, ikke 12, men kun 11 Par

Ribbeen; Plougbenet var ikke synligt paa Ganen og Fingerledenes

Tal var, saavidt skjønnes kunde under Hændernes stærke Ind-

tørring, 1 eller 2 mindre i de fleste af Fingrene. Men, hvad

der vel maa ansees for end væsentUgere, i næsten alle sine Dele

viste det meget forskjellige L'dmaalinger,

Professor LUljehorg er tildeels allerede bleven opmærksom

paa disse Afvigelser, men har troet, at det muligviis kunde være

Følge af en Kjonsforskjellighed. At det ikke forholder sig saa-

ledes, maatte for mig ligge klart for Dagen ved at have Ledighed

til at gjenfmde dem paa de 3 eller 4 andre Skeletter, hvoraf

Kranierne eller andre Knogler endnu forelaae af samme Stran-

ding. Et af disse Kranier, 35" langt, var kommet til det Kongl.

naturhistoriske Museum, og Professor Reinhardt var allerede ved

dettes Undersøgelse alene aldeles selvstændig kommet til samme

Overbeviisning som jeg, nemhg at her forelaae en ny Art af

denne Slægt.

At Kraniet er et Par Tommer bredere , har allerede Prof.

LUljehorg angivet; det er desuden en Tomme længere, skjøndt

Skelettet i det Hele er 2" kortere. Samme Forfatter har ogsaa

alierede ganske rigtig angivet, at Skulderbladet er noget bredere,

Ribbenene baade længere og bredere, og de forreste stærkere

bøiede , hvortil endnu kan føies , at Armknoglerne ere kjendelig

sværere; men naar han yttrer, at disse Afvigelser muligviis kunde

være en Følge af Kjonsforskjellighed, saa har han neppe lagt



262

Mærke til, i livilken overordentlig Grad de navnlig vise sig saa-

ledes paa det første Ribbeenspar; thi i Virkeligheden er dettes

Længde I2V/', altsaa '/u af hele Skelettets Længde, medens det

paa det Thomsenske kun er 8V2", altsaa ^/is. Denne overor-

dentlige Længde af det første Ribbeen paa det kun ll'''/4 Fod

lange færøiske Orcaskelet bliver især paafaldende ved at sam-

menlignes med Forholdet paa det 19V4' lange Benzonske
,

hvor

det nemlig netop er ligesaa langt, altsaa kun lidt over Vts og

forholdsviis netop som paa del Thomsenske (hvilket omvendt kan

tjene til yderhgere Bekræftelse for de to sidstnævnte Skeletters

Artslighed). Men fremfor Prof. Lilljehorg har jeg havt den

overordentlige Fordeel, endnu at kunne undersøge tre andre,

rigtignok meer eller mindre ufuldstændige, Skeletter af samme

Flok, hvorved det strænge Beviis har kunnet føres, at alle disse

og endnu flere Afvigelser paa dette lille Skelet, langtfra at skyl-

des Kjøns- eller Alders- eller individuelle Forskjelligheder, tvert-

imod betegne det som henhørende til en ny Orca-Art i de nor-

diske Farvande.

De løse Knogler, som fulgte med Skelettet, henhøre, som

anført, til tre Skeletter, af hvilke de to have tilhørt langt større,

det tredie et kun noget større. Af Bækkenbeen er det allerede

blevet omtalt at der medfulgte 4 Par i Alt, og det er klart, at

det mindste deraf (Smig. S. 249) har tilhørt Skelettet, det næst-

mindste det andet spæde Individ , og disse have altsaa udentvivl

været Hunner. Af de to største Skeletter har det ene, ifølge de

alt ovenfor beskrevne Bækkenbeen, været en Han, det andet en

Hun, og man vover neppe formeget ved at dømme, at den hele

lille Flok har bestaaet af et Spækhuggerpar med een næsten spæd

og een et Aar ældre Unge, begge Hunner. Mindre sikkert turde

det være at angive, hvorvidt det største Individ har været Han-

nen eller Hunnen. — Af de savnede Dele maa jeg især beklage

ikke at have Kraniet til det største Skelet.

Efterat have faaet Knoglerne af disse tre mangelfulde Ske-

letter ordnede, saavidt Omstændighederne tillode det, har deres

Sammenligning givet følgende Oplysninger.
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1) Enhver miilij4- Tvivl om, al de linrc lil evn og samme

Art er derved faldet [)ort. De Afvigelser, der ovenfor hleve

efterviste paa det lille, men fuldstaMidige Skelet, ere alle fundne

igjen paa disse større, forsaavidt dette var muligt under Knog-

lernes Ufuldstændighed og indbyrdes Adskillelse. Saaledes bør

maaskee forst fremhæves det første Ribbeenspars overveiende

Længde. Paa det største Exemplar er det 2' langt, medens det

paa det Benzonske kun har en Længde af I Fod og Va Tomme,

altsaa næsten dobbelt saa langt, skjøndt hele Skelettet neppe kan

anslaaes at være mere end Ve længere. Armknoglerne ere langt

sværere, skjøndt ikke kjendelig længere, Kraniet baade længere

og bredere ; Plougbenet ikke fremtrædende i Ganen , Tæn-

derne sammenklemte fra Side til anden, og selv i det største af

disse Cranier, der har en Længde af 40", en Brede af 26, og

hvori de midterste ere lange og næsten heelt lukkede ved Roden,

aldeles ikke slidte paa Spidsen men kun visende en langstrakt

Slidflade paa hver Side.

2) Det største af Skeletterne maa anslaaes til en Længde af

omtrent 23 Fod. Foruden Kraniet mangler mig af dette Exemplar

endnu af Rygraden 6 Hvirvler i Bryst- og Lendeegnen og de 10

sidste Halehvirvler, forudsat at Totalantallet hos alle Individerne

netop har været 53 som i det lille Skelet. Beregningen er gjort

ved at sammenligne de forefundne Hvirvler og Rygradsstræk-

ninger deels med de tilsvarende af det Hlle Skelet, hvorved de

viste sig at være omtrent dobbelt saa lange som dettes, deels

med dem af det Benzonske Exemplar, mod hvilke de viste sig

omtrent ^ja længere. — Det næststørste Skelet har jeg troet at

kunne anslaae til at have været . . . ., det næstmindste . . Gang

længere end det meget unge (11 Fod 9 T.), hiint altsaa til en Længde

af . . . ., dette af ... . Men Kranierne voxe ikke i samme Forhold.

(Ogsaa Fortsættelsen af denne Sammenligning mellem denne

Orca-Art og de tidligere hjendte Arter havde det været afdøde

Etatsraad Eschrichts Forsæt at meddele til Oversigterne^ men et

udførligt Manuscript hertil er ikke blevet forefundet.)
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Ugureine A. B. og C. fremstille den femte -bagerste Tand af venstre
Underkjæbe af forskjellige Orcaformer, tilligemed deres Gjennemsnit i halv
naturlig Størrelse.

A. Af del store Cranium fra Færoerne.
B. Af det Benzonske Exemplar.
C. Af det na!st mindste Exemplar fra Færøe.
D. Bækkenbenerie af det næst storste Flxemplar fra Færoe.

A. B. C.

f^ Efterskrift. Hr. Sysselmand Maller, der nedsendte af denne nye

Art de beskrevne færoiske Skeletter og Kranier, meddeler, at disse hidrøre fra

en mindre Flok, som i Januar 185<S paa en før ukjendt Maade af sig selv løb

paa Land og omkom i Kollefjord paa Stromoe, og at samme Dag en dobbelt

saa stor Flok (19) paa savime Maade lob paa Land i Qvalvig paa samme Pie.

J. Stp.
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Til liele Aaret lienhøroiKle.

Af indenlandske Medlemmer har Selskabet i Aarets Lob tabt

2 Medlennner af den historiske Klasse ,
nemlij,' Etatsraad Niels

Mat/nas Petersen, Ridder af Dannebrog og Nordstjernen, Pro-

fessor i de nordiske Sprog ved Universitetet i Kjøbenhavn, død

den Ilte Mai 1862, og Dr. phil. Hans Mathias Velschow, Ridder

af Dannebrog og Professor Rostgardianus i Historie ved samme

Universitet, død den 8de JuU 1862.

N. M. Petersens Fortjenester af Studiet af den danske Hi-

storie, især den ældre, af de nordiske Sprog og den danske

Litteraturhistorie ere saa store og saa ahnindelig anerkjendte, at

hans Navn længe vil leve i Folkets taknemmelige Erindring, og

H. M. Velschows grundige Arbeider i den danske Historie især

Middelalderens have sikkret ham et anseet Navn iblandt danske

Videnskabsmænd.

Som indenlandske Medlemmer i den mathematiske Klasse

har Selskabet optaget:

Hr, Oberstlieutenant C. E. Reich , Ridder af Dannebrog og

Dannebrogsmand,

og Hr. Dr. phil. Adolph Steen, Ridder af Dannebrog, Professor

i Mathematik ved Kjøbenhavns Universitet.

Selskabet har i det forløbne Aar været samlet i 14 Møder,

hvori der er holdt 17 Foredrag henhørende til de physisk- ma-

thematiske Klasser og 3 henhørende til den historiske Klasse.

Det har i Aarets Løb udgivet : Mathematisk-naturvidenskabe-

lige Afhandlinger V. Række 5te Binds 2den Deel, og har yder-

ligere understøttet »L. Varmings det jydske Folkesprog« , for

hvilket Arbeide Selskabet i 1855 tilkjendte Forfatteren en Sum
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fa 300 Rd. som Paaskjønnelse af Arbeidets Fortjeneste, og som

er udkommet i 1(S62.

Selskabet er i dette Aar traadt i Forbindelse med det zoo-

loaisk-botaniske Selskab i Wien.

Ordbogs-Gommissionen.

Trykningen af Bogstavet U er fremmet saa vidt at dette

Hefte kan udgives i Begyndelsen af næste Aar.

Gommissionen for Udgivelson af et dansk Diplomatarium

og danske Regester.

Trykningen af Regesta diplom, hist. Dan. Tom. poster, sect.

IV fortsattes i Aaret 1862, og i Løbet af samme Aar tryktes

12 Ark (129— 140). Trykningen led i Slutningen af Aaret nogen

Standsning, fordi en Deel af Manuskriptet til de to sidste Ark

ved Professor Velschows Død var gaaet tabt, og nyt Manuskript

derfor maatte tilveiebringes.

Den meteorologiske Gomitee

har foranlediget Fortsættelsen af sine Iagttagelser, hvorover en

udførlig Meddelelse vil blive given ved Slutningen af næste Aars

»Oversigt«.

Priisafliandliiig'er.

Den matheniatiske Klasse.

Som Besvarelse af den mathematiske Priisopgave (see

Overs, for 1860) have vi modlaget en Afhandling med Mottoet:

»Etiam nesciendi ars quaedam est et scientia«, der angiver sig

at være et Brudstykke af et større Arbeide om de mindste

Quadraters Melhode.

Ved at stille Opgaven fremhævede man de forskjellige

Veie paa hvilke Mathematikerne hidtil havde søgt videnskabe-
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ligt at begrunde denne Melhode, og man henledede særligt

Opmærksoinlieden paa de afvigende Forudsætninger om laglta-

gelsesfeilenes indbyrdes Afhængighed og om den Maade, hvor-

paa de udledede Størrelsers Nøiagtighed burde bedømmes. Med

Hensyn hertil var der da forlangt, deels en kritisk Belysning af

de tidligere forsøgte Losninger og deels en nærmere Angivelse

af den Vei , hvorpaa Melhodens Nødvendighed lettest lod sig

eftervise, naar den givne Forbindelse mellem lagtlagelsesfeilene

strengt fastholdtes.

Den indkomne Afhandling giver intet Bidrag til Besvarelsen

af den første Deel af Opgaven, hvorimod den vel paa nogle

faa Blade meddeler et Forsøg paa at udvikle en reen elemen-

tær Begrundelse af Melhoden, men dette Forsøg, hvorved Pro-

blemets virkelige Vanskeligheder lades ganske uberørte, er i

flere Flenseender saa utilfredsstillende, at ogsaa Opgavens anden

Deel maa betragtes som ubesvaret.

Atulrte, d'Arrest. C. E. Mundt.

Betænkningens Forfatter.

Klassens Dom blev tillraadt af Selskabet.

Den philosophiske Klasse.

1 Slutning af Aaret 1859 udsalte Selskabet følgende af den

philosophiske Klasse foreslaaede Priisopgave:

»Der forlanges en Vurdering af Schelltngs Lære« om »ne-

gativ og positiv Philosophie«. I 1861 indkom en Afhandling

med Motto: »Das philosophische Bewustsein ist an Empfindlich-

keit dem Auge zu vergleichen , welches nichts Fremdes in sich

duldet« , som dog ikke strax kunde bedømmes, da Klassen

fandt den ulæselig. Forfatteren blev altsaa i de offentlige Blade

opfordret til, at lade Afhandlingen afskrive med en tydelig

Ilaandskrift, hvorpaa Selskabet af en navngiven Embedsmand

blev underrettet om, at Forfatteren imidlertid var død, men, at

Brevskriveren vilde besørge Afskriften, naar man vilde anbetro

ham Manuscriptet, imod hvilket Selskabet Intet fandt at indvende.
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I November 1862 erholdt Selskabet Originalen og Afskriften til-

sendt, og den har været brugt ved den philosophiske Klasses

her følgende Bedømmelse:

Efterat have gjennemgaaet den os som Besvarelse af Vi-

denskabernes Selskabs philosophiske Priisspørgsmaal for 1860

—

61 tilsendte Afhandling maae vi finde at Forfatteren har udviist

et godt Kjendskab til det Schellingshe System saavelsom til den

nyere Philosophies Historie i Almindelighed, ligesom han ogsaa

i Sammenstillingen af det Schellingske System med andre Sy-

stemer navnligt med Kants og Hegels og i Opfatningen og Be-

dømmelsen af flere enkelte Punkter har lagt en ikke almindelig

critisk Skarpsindighed for Dagen. Derimod kunne vi ikke finde

at Forfatteren tilstrækkeligt har indladt sig paa selve den fore-

lagte Opgave: en Vurdering af Schellings Lære om negativ og

positiv Philosophic, der maatte have indeholdt en Undersøgelse

om, hvorvidt der ved denne Lære er skeet et Fremskridt i Phi-

losophien , der maatte have Indflydelse paa Philosopheringen i

Almindelighed, forsaavidt der herved maatte være anviist en ny

Vei til Behandlingen af de philosophiske Problemer — en Un-

dersøgelse, der burde have været anstillet under Henblik til

det af Schelling selv fra dette hans nye Standpunkt Præsterede,

navnligt i hans Mythologiens og Aabenbaringens Philosophie.

Uagtet al Lærdom og Skarpsindighed findes der i Forfatterens

Afhandling kun lidet til Besvarelsen af delte universelle Spørgs-

maal, idet han, om end ikke uden Critik i det Enkelte, over-

veiende forholder sig refererende og sammenstillende, men ikke

selvstændigt philosopherende. Vi kunne derfor ikke stemme

for, at Prisen tilkjendes Forfatteren.

Kjobenliavn, den 26dc Januar.

fred. C/tf. Sibbern. H. L. Martensen.

Klassens Dom blev tiltraadt af Selskabet.
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Priisopi^aver.

Den inafheinatishe Klasse.

lIvoriiiL'gel Integralregningen netop paa sit nuværende Stand-

punkt trænger til en ordnende Haand , vil — hvis det overho-

vedet hehøver Beviis — vistnok kunne siges paa en praktisk

Maade at være godtgjort ved de fortrinlige Tables dintégrales

définies par D. Bierens de Haan (VerhandeUngen der Konink-

lijke Akademie der Wetenschappen. Vierde Deel. Amsterdam

1858). Men der staaer i andre Retninger endnu meget Arbeide

tilbage, før Integrah-egningens rige Materiale kan siges at være

bragt i nogenlunde overskuelig Orden, navnlig staaer den hele

vide Mark aaben med Hensyn til Integration af Differentiallig-

ninger, i hvilketsomhelst Antal, med et hvilketsomhelst Antal

Variable, af hvilkensomhelst Orden og Grad.

Selskabet ønsker at yde et Bidrag til delte Arbeides Fremme

ved at udsætte sin Guldmedaille som Belønning for

en velordnet Tavle over alle hidtil integrerede Differen-

tialligninger imellem to Variable.

Den physiske Klasse,

\) Der finder ved Luftarterne og de dampformige Stoffer

et simpelt Forhold Sted imellem Vægtfylden og Æquivalentallet,

idet Vægtfylden med stor Tilnærmelse er proportional med Æqui-

valenttallet, et Multiplum eller et Submultiplum af Samme.

Afvigelser fra dette Forhold fremtræde navnlig ved fortættelige

Luftarter, naar deres Vægtfylde er bestemt ved Varmegrader,

der ikke afvige stærkt fra deres Fordraabningspunkt, og vise sig

da derved , at den ved Forsøget fundne Vægtfylde falder høiere

end den af Æquivalenltallet beregnede, saa at altsaa Luften eller

Dampen i Nærheden af sit Fordraabningspunkt viser en større

Tæthed, end den skulde have efter den Gay-LussacsTce Lov. —
I denne Henseende gjor imidlertid Chlor og Chlorbrint en Und-

tagelse; thi deres Vægtfylde er betydeligt lavere end den, som

afledes af deres Aequivalenttal. Da en saadan Afvigelse mulig-

18
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viis kunde hidrøre fra en unøiaglig Bestemmelse af disse Luft-

arters Vægtfylde, og da en Undersøgelse i denne Retning kunde

yde et væsentligt Bidrag til Bedømmelsen af andre Anomalier,

som Chloret frembyder, udsætter Selskabet som Priisopgave:

Med Noiagtighed at hestemme Vægtfylden af CJdor og

CMorhrint ved 4 forsljellige Varmegrader , der inde-

slutte et Interval af 150 Grader^ og saaledes^ at den

laveste Varmegrad vælges under Vandets Frysepunkt.

Indleveringstiden for Besvarelserne er inden Slutningen af

October 1864.

2) Det synes, som de mandlige Individer af ISlimaalen —
Myocine glutinosa Linn — endnu ikke ere kjendte , og under

alle Omstændigheder kunne de kun være det paa en høist ufuld-

stændig Maade; selv til det qvindelige Kjøn af denne Fisk have

vi kun el utilfredsstillende Kjendskab, idet alle de mangfoldige

hidtil undersøgte Hunner have været udvoxne , eller idetmindste

mere end halvvoxne Individer. Det bliver derfor høist tvivlsomt,

om Hannerne og de yngre eller spæde Hunner ere aadselædende

ligesom de gamle, forplantningsdygtige Hunner, eller om de

i det Hele leve paa samme Maade som disse; man kan end

ikke vide, om de ikke have en heel anden Form end Hunnerne.

Selskabet udsætter derfor sin Guldmedaille som Priis for Belys-

ningen af disse Punkter i denne mærkelige Fisk's Liv og Ud-

vikling.

Det er en Selvfølge, at Selskabet venter Besvarelsen led-

saget med oplysende Tegninger og (hvis fornødent) med Indivi-

der af de forskjellige Aldre og Kjon, opbevarede paa hensigts-

mæssig iVlaade; men da Selskabet ikke tør haabe, at de ønskede

Oplysninger skulle kunne tilveiebringes i den sædvanlige Tid,

der indrømmes til Besvarelsen af dens Opgaver, har del føiet

et Aar til denne Frist, og udsætter derfor denne Priisopgave

for Aaret 1865 samtidigt med den ovenstaaende forAaret 1864.

Indleveringsterminen for de eventuelle Besvarelser vil alt-

saa være October 186o.
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Den historiske Klasse.

Der forlatiiies en kritisk Fremstiliiiig af det latinske Spro^'s

Udbredeise og Befæstelse som Folkesprog i Provindserne uden-

for Italien, og dets Indskrænkning og Begrændsning af Landenes

ældre Sprog indtil Folkevandringen og germaniske Skarers Bo-

sættelse i de romerske Provindser.

Det Thottske Legat.

I den tertiaire Dannelse, der findes ved den vestlige Liim-

fjords Kyster, og som er bekjendt under Navnet Moformation,

forekomme tvende Udviklinger, som synes at opfordre til tecb-

niske Foretagender, nemlig det saakaldte Moleer , en let blød

kiselriig Steenart, som er fuld af Infusionsdyrenes Kisellevnin-

ger, og Cementstenen en meget ureen kulsur Kalk.

Selskabet ønsker at fremkalde en paa locale Studier og

chemiske Analyser bygget Undersøgelse af disse Natnrproduc-

ters mulige Benyttelse i technisk Øiemed.

Præmien er 200 Kdlr.

Det Classenske Legat.

1) Brændselsforbruget ved Kalkbrændingen er meget bety-

deligt og staaer ikke i noget rimeligt Forhold til den svage

chemiske Affinitet imellem Kalk og Kulsyre, som ved Kalkbræn-

dingen skal overvindes. Aarsagen til dette uheldige Forhold

maa deels søges i Ovnenes mangelfulde Construction, deels i

Maaden, paa hvilken Processen udføres. For at fremkalde en

Forbedring i denne Retning, udsætter Selskabet en Præmie af

200 Kdlr. for en saadan F'orandring i Fabrikationen af kaustisk

Kalk, at derved opnaaes en betydelig Brændselsbesparelse, uden

at andre øconomiske Hensyn tilsidesættes.

2) Som Ukrudtsplante, har den almindelige Marktidsel —
Carduus arvensis Linn. — en stor Betydning for Landmanden

og Havedyrkeren ; dens Seiglivethed og stærke Udbredningsevne

besværliggjør dem ikke alene Jordens fuldkomne Dyrkning, men

berøver dem ogsaa paa mange Steder en stor Deel af dens
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Afgrøde. Det er imidlertid klart, at Vanskeligheden med at

blive Herre over Tidslen for en stor Deel ligger deri, at mange

Forhold i denne Planles Væxl, Forplantning og F'ormering endnu

ere enten nbekjendte eller dog utilstrækkeligen bekjendte. Op-

klaringen af disse Forhold vil forovrigt ikke aliene have Inter-

esse for Jorddyrkeren, men ved Siden deraf ogsaa frembyde

en almindeig videnskabelig Interesse.

Selskabet ønsker derfor en udførlig monografisk Fremstil-

ling af samtlige denne Tidsels Forhold her i Landet, i hvilken

Fremstilling navnlig alt, hvad der vedkommer dens forskjellige

her forekommende Former (være sig dens Varieteter eller dens

Bastarder) og disses Fordeling eller Gruppering over Agrene

eller paa Markerne, deres Væxtforhold, saavel under Jorden

som ovenfor Jorden, Forplantning, Formering og særegne Ud-

bredningsevne maa skjænkes den største Opmærksomhed.

Den tilfredsstillende Besvarelse af denne Opgave vil Sel-

skabet lønne med 200 Rdlr. — Besvarelsen ventes oplyst deels

ved Tegninger, deels ved hensigtsmæssig beredte og opbevarede

Exemplarer.

Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne i Almindelighed være

affattede i det latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller

danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens

Navn, men med et Motto, og ledsages med en forseglet Seddel,

der indeholder Forfatterens Navn, Stand og Bopæl, og som bæ-

rer samme Motto. Selskabets i den danske Stat boende Med-

lemmer deellage ikke i Priisæskningen. Belønningen for den

fyldestgjørende Besvarelse af et af de fremsatte Spørgsmaal, for

hvilket ingen Priis er nævnt, er Selskabet Guldmedaille , af 50

danske Ducaters Værdi.

Priisshrifterne , med Undtagelse af Besvarelserne af den

anden physislxX Opgave indsendes inden Udgangen af October

Maaned 1S64 til Selskabets Secretair, Conferentsraad og Prof.

Dr. G. Forchhammer.



273

Sags- og Navncfortegiielse.

Abildgaards ældste Undersøgelse af Kryolithen. S. 1.

Ahlfomiatmi, Iagttagelser herover meddelte af Conf. i^o?rÅ/i07n?ner. S. 152— 165.

Andrea, Skibacaptain , hans Indsamling navnlig af oceaniske Cephalopoder.

S. 91.

Argidtts, flere nye Arter af denne Slægt, beskrevne af Prof. Krøyer, en Notits

herom meddelt Selskabet. S. 91.

Arsutfjorden i Sydgronlard, mærkelig ved Kryolithens Forekomst. S. 9.

Bendz, D. H., Professor, meddeler Iagttagelser om Tcenia echinococcus og

Symbiotes canis Bdz. (= Sarcoptes cynotis Hering). S. 12— 23.

Benzon, Ernst, Stamherre til Godset Bcnzon, finder og til hans Forstrand

indslæber en Orca eller Spækhugger og viser stor Interesse for at

denne kommer Videnskaben tilgode, S. 65 og folg.; smlgn. ogsaa

S. 234—264.

Bruun, Hofjægermester, til Steenalt i Jylland, sender Etatsr. Eschricht Gopi

af et Oliemaleri af en i 17de Aarhundrede der strandet Spækhugger.

S. 70.

Byretterne for Malaca og Salpensa, Gjenstand for en Afhandling, meddelt af

Prof. L. Uss'mg. S. 42—61.

Campinesand. Iagttagelser herover meddelte af Gonf. i^orc/Jia»i?«e/'. S. 162— 165.

Cevientsten i Moformationen, Prisopgave herom. S. 271.

Cephalopoder, oceaniske, en fortsat Meddelelse om disse af Prof. Steenstrup.

S. 91.

Chlor og Chlorbr'int, Prisopgave angaaende deres Vægtfylde. S. 269.

Colding, Stadsingenieur, meddeler sine Forsog over Udstrømning af Varme

fra Ledninger for varmt Vand. S. 95— 100.

Comitia tributa oplyste ved de fundne Byretter for Malaca og Salpensa.

S. 49—61.

D'Arrest, Prof. i Astronomien, meddeler en Revision af Stjernehimlens Taage-

plelter og fremlægger en Fortegnelse af 18 nye saadanne. S. 24—31.

Dixiphurus, en ny Krebsdyrslægt, nærslaaeude Argulus Muii., derom forelagt

en Notits af Prof. Krøyer. S. 91.
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Eschricht, D. F., Etatsraad, meddeler om Spækhuggeren Delphinus Orca Lm«.

S. (63); G5— 91; fortsættes S. 234—264.

Forchhamvier , G., ConferentsraBd , meddeler sine Iagttagelser og Anskuelser

om Ahlformationen og Campinesandet. S. 152— 165 (see iovrigl

Secretairen).

Guldets Iltning og Oplosning, Forsog herover meddelte af Prof. Scharling.

S. 167— 171.

Holten, C, Prof., meddeler Resultater af 25 Aars timevise Temperaturiagt-

tagelser paa Nyholms Hovedvagt. S. 173—223.

Indvoldsorme. Iagttagelser over disse hos Hunden og Katten i Kjobenhavn

og denne Stads Omegn af Dr. med. Krabbe. S. 13— 15.

Integrerende Differentialligninger iinellem to Variable, Gjenstand for en Priis-

opgave i den mathematiske Klasse. S. 269.

Iciktout, Kryolithens Findested i Arsutfjorden i Sydgrønland. S. 6, 9.

Kassecommissionen forelægger Selskabet Regnskabsoversigten for IS61, S.

39—40; og Udkast til Budget for 1863, S. 225—227.

Koren, Dr.. i Bergen, meddeler Oplysninger om Orcaerne i Bergens Museum.

S. 254, 2.5S.

Krabbe, Dr. med., hans Iagttagelser over Indvoldsormene hos Hunden og

Katten i Kjobenhavn og dens Omegn. S. 13— 15.

Kryolith, dette Minerals Sammensætning, S. 1—2; dets fabrikmæssige Be-

handling, S. 3—10.

Kroger, II., Prof., forelægger Selskabet, ved Prof Steenstrup , en Notits om
Slægten Argulus Jinii. og en ny den nærstaaende Slægt Dixipkurus.

S. 91.

Lamonts theoretiske Bestemmelse af Temperaturforholdene, provet ved en

25aarig Række af Timeiagttagelser i Kjobenhavn. S. 222.

Latinsk Sprog, dets Udbredelse og Befæstelse som Folkesprog udenfor Italien,

en Priisopgave. S. 271.

Ligevægtsfigurer, dannede af Vædskehinder, forevises og oplyses af Prof. Doc.

/. Thomsen. S. 33—36.

Lilljeborg, Professor, hans Undersøgelser af de nordiske 0/rahvaler prøvede

af Etatsraad Eschricht. S. 234—264.

Madvig, Conferentsraad, Selskabets Archivar, overtager Secrctairforretningcrne

under Secretairens Fraværelse i London som Medlem af Bedøm-

melsesjuryen ved den internationale Udstilling. S. 61.

Malaca's (og Salpensas) Byret, delviis funden i 1861, oplyses af Prof. L.

Vssing. S. 41—61.

Meteorelogisk C'omitee. S. 266.

Moleer, Priisopgave om denne Leerarts Anvendelse. S. 271.

Muller, Sysselmand i Thorshavn, Oplysning om Orca-Delphiner. S. 264.

Myxine, Priisopgave om denne Fisk. S. 270.

Nyholms Hovedvagt, de 25aarige Timeiagttagelser over Temperaturen der

underkastede en Undersøgelse af Prof. Holten og Resultaterne med-

delte. S. 173-223.

Observatorium, del kjøbenhavnske, dets begyndte Revision af Stjernehimlens

Taagepletter. S. 24—31.
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Oldsager, Fund fra Bronce- og Jernalderen, tilhørende Hs. M. Kongen, med-

deles og forevises af Prof. Worsaae, S. 36; andre mærlvclige

Oldsager fra de gannnol-ilanske Lande ligeledes af Samme. S. 40.

Orca, see Spcchlnigger.

Petersen, N. M., Professor, Selskabets Medlem, afgaaet ved Doden i Aarcts

Lob. S. 2G5.

Philichthys xiphiæ, nye Oplysninger om denne Snylter meddelte af Prof.

Steenstrup. S. 227-232.

Phocæna crassidens {Ow.) beskrevet og afbildet efter danske Exemplarer af

Prof. Reinhardt. S. 103-152.

Phosphoroscop af Bequerel foreviist i Selskabet. S. 12.

Physiske Classe vælger Professor J. Steenstrup til Formand. S. G3.

Plateau's Ligevægtsfigurer fremstillede af Vædskehinder, forevises og oplyses

af Prof. Doc. /. Thomsen. S. 33—36.

Platins Iltning og Opløsning , Forsog herover meddelte af Prof. Scharling.

S. 167— 171.

Priisafhandlinger, indgivne og bedomte. S. 266— 268.

Priisopgaver, nye udsatte. S. 269—272.

Pseudorca, ny Slægt opstillet p;ia Phocæna crassidens. S. 151.

Reich, C. E., Oberstlieutenant og Directeur i Krigsministeriet, valgt til Med-

lem af Videnskabernes Selskabs mathematiske Klasse. S. 223.

Reinhardt, J, Prof., fremlægger og meddeler sin Afhandling om en ny Del-

phinart for den danske Fauna {Phocæn. crassidens 0'^ en). S. 103— 152.

Salpensa''s (og Malucas) Byret funden i 1861, oplyst af Prof. Ussing. S. 41 — 6l.

Scharling, E. A., Prof. chem., foreviser og forklarer Moitsons Spectroscop

og Bequerels Phosphoroscop. S. 12; meddeler Forsøg over Iltning

og Oplosning af Guld og Platin. S. 167—171.

Secretairen (Conf. Forchhammer) fremlægger de til Selskabet indsendte

Skrifter (see Skrifter]; bemyndiges til at udlaane til Geheimeraad

Andrce til Eftermaaling nogle Selskabet tilhørende Instrumenter,

S. 31 ; fremlægger det af Selskabet understøttede Værk: L, Warming,

Det jydsJce Folkesprog, S. 40; anmelder paa Grund af hans Afreise

til England Secretairforretningernes midlertidige Overgivelse til

Hr. Conf. Madvig, Selskabets Archivar, S. 61;

Selskaber, der ere traadte i Forbindelse med Videnskabernes Selskab: Viden-

skabernes Academie i Turin, S. 10; Zoologisch-botanische Gesell-

schaft i Wien, S. 23.

Slcrifter, fremlagte i Selskabet. S. 10—11; 12; 23—24; 31; 37—38; 41;

61—62; 63—64; 91—93; 100—112; 166; 172; 224; 233.

Sliimaal, Priisopgave om denne Fisk. S. 270.

Spectral-Apparat , det Steinheilske , forevises og oplyses af Prof. /. Thomsen.

S. 94—95.

Spectroscop (Mousons) foreviist i Selskabet. S. 12.

Spækhuggeren (Delphinus Orca Linn.) og andre Hvaler, Gjenstand for en Med-

delelse af Etatsraad Eschricht. S. (63); 65— 91; fortsat 234—264.

(smign. Prof. Reinhardts Meddelelse om Delphinus crassidens Ow.

S. 103-152).
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Steen, A. , Dr. phil., Professor i Mathematik ved Kjøbenhavns Universitet,

valgt til Medlem af Videnskabernes Selskabs niathemaliske Klasse.

S. 223.

Steenstrup, J., Prof., foreslaaer, at Videnskabernes Selskab træder i For-

bindelse med Academiet i Tnrin, S. 10; meddeler Bidrag til For-

staaelsen af Europas forhistoriske Fauna og vore Huusdyrs Ned-

stamning fra denne, S. 11— 12; vælges til Formand i den physiske

Klasse, S. 63; meddeler paa Prof. Krøyers Vegne en Notits om
Slægten Argulus og en ny den nærstaaende Slægt Dixiphurus,

S. 91 ; fortsætter sine egne Meddelelser om de oceaniske Cepha-

lopoder, S. 91
;

giver nye Oplysninger om Philichthys xiphiæ,

S. 227—232;

Sværdfiskens eiendommelige Snylter, Philichthys xiphiæ, Gjenstand for nye

Oplysninger. S. 227—232.

Symbiotes canis, en ny Fnatmideform, beskrevet og afbildet af Prof. H. Eendz.

S. IG—23.

Taagepletter , en Revision af disse paa Stjernehimlen begyndt paa Kjøben-

havns Observatorium, og en Fortegnelse paa 18 nye saadanne frem-

lagt i Selskabet af Prof. D'Arrest. S. 24—31.

Tandhvaler, de store: Arterne af Orcaslægten oplyste af Etatsr. Eschricht,

S. 65— 91; 234—64; og i Forening nwd Phocæna crassidens af Prof.

Reinhardt, S. 103—152.

Temperaturiagttagelser, timeviis i 25 Aar, Resultaterne heraf meddelte af

Prof. Holten. S. 173—223.

Thomsen, J., Prof. Doc., fremlægger Meddelelser om Kryolith-lndustrien,

S. 1— 10; foreviser de af Plateau angivne af Vædskehinder frem-

stillede Ligevægtsfigurer, S. 33—36; foreviser det Steinheilske Spec-

tral-Apparat og knytter dertil bemærkninger. S. 94—95.

Tidsel, Priisopgave om denne Ukrudt.'iplante. S. 271—272.

Tietgen, Grosserer, Bankdirecteur, har Fortjeneste af Kryolith-Industriens Iværk-

sættelse. S. 9.

Tiirin, Selskabet træder i Forbindelse med Videnskabernes Academie der.

S. 10.

Tcenia echinococcus af Hunden, foreviist af Prof. Bendz. S. 12.

Ussing, L., Prof., meddeler en Afhandling om Byretterne for Malaca og Sal-

pensa. S. 42.

Wahlgreen, Prof. i Lund, fremmer Etatsraad Esfhrichfs Undersøgelser af en

paa den svenske Kyst strandet Orca. S. 256.

Varvie-Udstrømning fra Ledninger for varmt Vand, Forsøg herover meddelte

af Stadsingenieur Colding. S. 95— 100;

Warming, L., hans af Selskabet understøttede Arbeide : Det jydske Folkesprog,

fremlægges. S. 40.

Weber, Thbd, & Comp.'s Bestræbelser for Kryolith-lndustrien. S. 9— 10

Velschow, N. J\[., Professor, Selskabets Medlem, afgaaet ved Døden. S. 265.

Videnskabernes Selskab træder i Forbindelse med andre lærde Selskaber (i

Turin, S. 10; i Wien, S. 23).
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Videnskabernes Selskab, dets i Aarels Lob ved Dodon tabte Medlemmer iProf.

N. M. Petersen og Prof. N. M. Vehchow). S. 265.

— dets Skrifter, udgivne eller understøttede til Udgivelse. S. 266.

— dets faste Coniitcer eller Commissioner, S. 266,

(Ordbogscommissioncn , S. 266; Comm. for Udgivelsen af Dansk

Diplomatorium og Dansk Rcgester, S. 266; meteorologisk Comitee,

S. 266).

— Udsatte Priisopgaver S. 269—272.

— Besvarede Priisopgaver. S. 266—268.

— De i Aarets Lub modtagne Skrifter eller Bøger, see: Skrifter.

Worsaae , J. , Prof., meddeler Oplysninger om et Par hoist mærkelige Fund

fra Bronce- og Jernalderen, tilhørende Hs. Maj. Kongens Samling,

S. 36; — fremlægger nogle af de mærkeligste Oldsager i seneste

Tid fundne i de gammeldanske Lande. S. 40.

Trykfeil.

"Vanqiielin" læs: Vauquelin

»hvis« 1.: vis

»standede" 1.: strandede

»sine« 1.: sin

»Halshvirvels« 1.: Brysthvirvels

»ikke« falder bort.

»Hyatella« 1 : Hiatella

Smlgn. de S. 152 givne Rettelser.

S. 1.
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middel. Kl. "i.

7°2

5,9

5,4

6,2

5,4

5,6

4,5

3,6

4,8

6,1

5,7

5,7

6,2

5,1

2,1

2,0

1,1

1,8

0,8

0,8

- 5,4

- 5,5

- 1,0

-2,1

0,5

2,4

4,0

3,1

3,1

2,0

8°1

7,8

8,8

7,2

6,0

6,4

4,8

4,7

6,2

6,6

6,8

6,4

7,1

6,7

3,7

2,4

2,1

2,1

3,0

2,0

-1,4

0,8

0,3

0,5

2,6

3,9

4,1

4,5

3,5

3,2

7°0

6,9

6,9

7,0

6,8

6,7

6,3

5,8

5,8

6,1

6,3

6,4

6,5

6,5

5,7

5,2

4,8

4,5

4,2

3,9

3,4

3,0

2,7

2,7

2,6

2,9

3,5

3,8

3,9

3,9

7°3

7,2

7,3

7,3

7,2

7,1

7,0

6,8

6,5

6,4

6,3

6,7

6,7

6,7

6,4

6,3

6,0

5,7

5,4

5,2

4,9

4,5

4,4

4,2

4,0

4,0

4,0

4,2

4,2

4,3

Vindens

O. oso.

so. sso.

sso. s.

sso. sso.

so. so.

sso. sso.

sso. sso.

o. sso.

sso. ssv.

SV. SV.

ssv. S.

oso. oso.

oso. oso.

so. so.

so. so.

oso. so.

sso. sso.

NO. NO.

so. sso.

ONO. ONO.

NO. NO.

ONO. stille

so. so.

s. SV.

s. so.

oso. oso. i

oso. so.

so. s.

stille SO.

oso. so.

Hiddol 338,"'23 338,"'12 338,"'05

IHIddelteiuperatur.
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(Ileniidl I KolibTtaile).

Professor E. A. Scharling underrettede Selskabet om, at vor be-

rømte Landsmand Professor, Dr. Lund i Brasilien, under sil nian-

geaarige Ophold der, blandt andet har henvendt sin Opmærk-

somhed paa en Plante, af hvis Blade man efter Dr. Lunds Erfaring

kan tilberede en Drik, som har forskjellige diætetiske Dyder og i

visse Henseender kan stilles ved Siden af den chinesiske Thee.

— Conferentsraad Forchhammer til hvem Dr. Lund havde sendt

saavel nogle tørrede Exemplarer af denne Plante som en Daase

med tørrede Blade, anmodede Professor A. Ørsted om at fore-

tage en botanisk Undersøgelse af Planten og mig om at fore-

tage en chemisk Undersøgelse af de tilsendte Blade.

Professor Ørsteds Beskrivelse af denne nye Theeplante (Neea

theifera) *) ledsaget af en oplysende Tegning tilligemed Beskri-

velsen af en anden , af Dr. Lund oversendt ny Plante (Mikania

aromalica), findes anført i Slutningen af denne Meddelelse.

Med Hensyn til den chemiske Undersøgelse maa jeg for-

udskikke følgende Bemærkninger: Den hele Mængde af Blade

var meget for lille, til at nogen fuldstændig Undersøgelse kunde

foretages. Bladene selv vare ikke indsamlede med nogen sær-

egen Omhu, thi flere af Bladene bare kjendelige Spor af at

have været angrebne af Insekter. Undersøgelsen maatte derfor

nærmest indskrænkes til Godtgjørelsen af, at Bladene indeholdt

Kaffein, og i hvilken Mængde. — Da man endnu ikke kjender

Denne Plante kaldes i Brasilien Ccfparrosa do Campo og er almindelig

udbredt i Camposegnene omkring Lagoa Santa, Dr. Lunds mangeaarige

Opholdssted.
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nogen fuldkommen tilfredsstillende Maade til quantitativt at be-

stemme Mængden af Kaffein i Thee og Kaffe, saa henvendtes

Opmærksomheden furst paa at udfinde, hvilken af de foreslaaede

Maader man helst burde anvende ved denne Leilighed.

Dr. Vogel har foreslaaet at anvende Benzin til at udirække

Kaffein af KafTebønner; ligeledes er Amylalkohol, Svovelkulstof

og Chloroform Tid til anden benyttede til at udtrække Plante-

alkaloider af vandige Opløsninger. Da alle disse Opløsnings-

midler ogsaa opløse Chlorophyl, saa kunne de ikke ligefrem

anvendes til at udtrække Kaffeinet af Theeblade. Vil man der-

imod anvende et af disse Opløsningsmidler, for at udtrække

Kaffeinet af den paa sædvanlig Maade tilvirkede, sirupagtige

Extract af Thee eller Kaffe, da er Chloroform efter min Mening

det bedste Middel. 1 Deel Kaffein kan opløses i 7 Dele Chlo-

roform. Man undgaaer ved Anvendelsen af Chloroform Benzi-

nets og Amylalkoholens ubehagelige Lugt.

Min forrige Assistent Herr Tvede overtog efter disse Erfa-

ringer at fremstille Kafteinet af Neea Bladene. Han erholdt

ogsaa et Stof, som i sin ydre Form, ved sin Opløselighed og

ved sin Flygtighed lignede Kaffein. Endvidere fremkom ved

Behandlingen af dette Legeme med Chlorvand og lidt Ammo-

niak den røde Farve, som ansees som fælleds Reaction for

Kaffein og Theobromin. Da Herr Tvede ved andre Arbeider

blev hindret i Fortsættelsen af disse Forsøg, forsøgte jeg af

den tilbageblevne Rest af Blade og en ny lille Portion af lig-

nende Blade, som jeg erholdt af Dr. Lunds Broder, at be-

stemme hvormeget Kaffein Neea Bladene indeholde.

I det første Forsøg med 60 Gram Blade erholdtes * 4 pCt.

Kaffein. I det næste, hvortil anvendtes 120 Gram. Blade, er-

holdtes 0,33 pCt. sublimeret Kaffein. Sublimationen blev fore-

taget paa følgende Maade : den ved Blyilte og Svovelbrint

rensede Extract blev blandet med 4 Dele Sand og indtørret

forsigtigt under stadig Omrøren , til Thermometret i Massen

viste 140" C. Over Jernskaaleu , som anvendtes til Ophedning,
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aobragtes en Ring af Porcellain, over hvilken el Stykke aabent

Bomuldsløi var bundet. Paa Kanten af denne Ring anbragtes en,

med et passende Hul for oven, forsynet Glasklokke. Dette Ap-

parat anbragtes paa en Jernplade med Sand, og denne blev

ved en Gaslampe i 6 Timer ophedet til 190 k 200« C.

Som en yderligere Prøve paa at det erholdte Sublimat

var Tvaffein og ikke Theobromin, opløstes noget af det i Vand

og tilsattes lidt salpetersurt Sølvilte og fortyndet Ammoniak.

Herved fremkom ikke noget Bundfald, som ved et Contråforsøg

med Theobromin. Ved at destillere Bladene af Keea theifera

med Vand, erholdtes kun et lidt krydret Destillat. Da ogsaa

Udtrækket af disse Blade med Vand er uden nogen egentlig be-

hagelig Lugt, har Dr. Lund anbefalet at tilsætte som Kryderi

Bladene af en anden Plante, hvoraf han ligeledes har sendt en

Prøve. Disse sidste Blade ere samlede af en Slyngplante af

Slægten Mikania, Professor Ørsted har kaldt den Mikania aromatica.

Ved at fælde det vandige Udtræk af TSeeabladene med neu-

tralt eddikesyret Blyilte og senere tilsætte basisk eddikesyret Bly-

ilte og lidt Ammoniak, erholdtes i begge Tilfælde Bundfald.

Syrerne heraf frigjorte ved Svovelbrinte gave Bundfald af en

grønsort Farve ved Tilsætning af Jernchlorld; mættet med Am-

moniak eller Kali farvedes Opløsningen mørkere. Kalkvand frem-

bragte ved Henstand Bundfald. Derimod frembragte Liimop-

løsning intet tydeligt Bundfald. Den i Kaffebønner fundne Viri-

dinsyre, som med Ammoniak frembringer grønne Forbindelser,

er ikke bleven paavist. Ved at destillere den af Bladene er-

holdte Exlract med 3 Dele Manganoverilte, 1 Deel Svovelsyre

og 1 Deel Vand erholdtes vel et Destillat, hvis Lugt lignede

Lugten af Chinon, men der erholdtes ikke noget guultfarvet De-

stillat. Ved at mætte den overdestillerede Vædske med Ammo-

niak, bemærkedes kun Spor til en mørkere Farve, medens De-

stillatet af lidt Chinasyre med Brunsteen, Svovelsyre og Vand

strax frembragte en mørkegrøn Farve.

Bladene af Neea theifera efterlade omtrent 3,31 pCt. Aske

1*



Forbrændingen foretoges ved den lavest mulige Varme og under

gjentagen Afkjøling, for at Kullene kunde blive fyldte med at-

mosphærisk Luft. Asken viste Spor af Jern , reagerede alkalisk,

og ved passende Behandling og Fældning med Clilorplatin er-

holdtes et kjendeligt Bundfald af Chlorplatin-Kalium.

Efter ældre Angivelser efterlader chinesisk Thee 4,76 til

6,56 pCt. Aske, som bestaaer af Svovelsyre, Phosphorsyre, Chlor,

Kalk, Kali, Jernilte og Kieselsyre. Kaffebønner skal omtrent

efterlade 3,2 pCt. Aske og heri fandtes efter Heropath 16,51

pCt. Kali og 6,79 pCt. Natron.

Naar der i nærværende Tilfælde opkastes det Spørgsmaal

om den nye Theeplante kan stilles ved Siden af den chinesiske

Thee, Paraguay eller Thee af Kall'eblade, da kan den chemiske

Undersøgelse kun paavise, om den indeholder flere eller færre

Procent KalTein, flere eller færre pCt. quælstofholdige Legemer,

samt paavise hvorvidt Planten indeholder iøvrigt lignende Be-

standdele som de ovennævnte Droguer.

Til en saadan Bedømmelse udfordres imidlertid en kritisk

Bedømmelse af de tidligere udførte Undersøgelser. En ligefrem

Sammenligning med en eller anden Sort Thee kan ikke give

noget afgjørende Svar. De i Handlen forekommende Arter af

chinesisk Thee ere alle Kunstprodukter. Den nye Plante fore-

ligger derimod i upræpareret Tilstand, og kan altsaa gjerne nu

have en anden Sammensætning og dog ved en rigtig Behand-

ling senere opnaae en lignende Sammensætning som den chi-

nesiske Thee.

Den eneste mig bekjendte Analyse, som her kan tjene som

Maalestok , er Peligots Undersøgelse over Quælstofmængden i

Bladene af en Theebusk, som voxede lidt udenfor Paris. Peli-

got fandt at i 100 Dele af disse upræparerede Blade indehold-

tes 4,37 pCt. Quælstof.

Bladene af Neea theifera indeholdt omtrent 5 pCt. Quælstof.

Derimod angiver Stenhoiise^ at i en Prøve af sort Thee har

han kun fundet 3,5 pCt. N.



Et andet Sammenligningspunkt afgiver følgende Bestem-

molso. () Gram Blade af Neea udkogl med Vand saalænge

noget derved opløstes, gav 0,G70 Gram Extract tørret ved 100" G,

allsaa 1 1,2 pGt.

Ved lignende Forsøg har Stenhouse fundet at Kafl'eblade

give 38,8 pCt. Extract og brændte Kaffebønner 29,1 pCt. Af

sort Thee erholdt Peligot 43,2 pCt. Extract og af tørret gron

Thee 47,4 pCt.

Hvad Mængden af Kaffein, som findes i Thee, angaaer, da

er Peligots Angivelse den største, thi han vil have fundet 5,84

pCt. i saakaldt »gun powder«. Men heraf er en Deel bestemt

ved Titrering af Moderluden fra det udkrystalliserede Kaffein

ved Garvestof.

Stenhouse fandt 1,97 pCt., 2 pCt. og 2,13 pCt. Kaffein i

forskjellige Prøver af Thee. Mulder fandt mindre, men hans

Forsøg ere de ældste og anstillede paa en mindre god Methode.

I Kaffebønner har Stenhouse fundet fra 0,8 til 1 pCt. Kaffein og

i Kaffetræets Blade 1,25 pCt.

I Paraguay thee fandt Stenhouse efter et Forsøg 1,1 pCt. og

efter et andet Forsøg 1,23 pCt. Kaffein.

Paa en meget simpel Maade kan man overbevise sig om

det relative Forhold af Kaffein, som findes i de forskjellige

Arter af Thee, naar man ligefrem opheder et Gram af hver Sort

i en flad Porcellainsskaal og anbringer et Uhrglas over samme.

Alle disse smaa Sublimationsapparater anbringes i et passende

Sandbad, som langsomt ophedes III 200° C. Denne Varme ved-

ligeholdes omtrent i to Timer. De Arter af chinesisk Thee, jeg

har prøvet paa denne Maade, gave tydelige Krystaller af Kaffein,

naar Uhrglasset blev betragtet under Microscopet. Empyreuma-

tisk Olie bemærkedes ikke.

Paraguaythee gav mindre tydelige Krystaller af Kaffein, men

flere empyreumatiske Dele.

Bladene af Neea theifera gav ikke Spor af Kaffein men

empyreumatiske Produkter. Ved passende Behandling med Chlor-



vand og Ammoniak erholdtes smukke røde Farver af Sublima-

terne, kun ikke ved Sublimalet af Neea theifera.

For endelig at prøve om Kaffeinel virkelig udtrækkes ved

kun at infimdere god Tliee 5 a 10 Minutter med Vand, blev lige

Vægt af de brugte Blade og af frisk Thee underkastet en samtidig

Sublimation; men ved delte Forsøg erholdtes intet Kaffein op-

sublimeret af den brugte Thee, men vel af den friske (ubrugte).

Resultatet af ovenstaaende Forsøg er altsaa, at vi have i

Neea theifera lært at kjende en nye Kaffein frembringende

Plante. De store Blade af denne Plante indeholde forholdsviis

faa i Vand opløselige Dele, og vil vanskeligt kunne blive præ-

parerede saaledes , at de ligefrem kunne tjene til at erstatte

den chineslske Thee.

Hvorvidt Udtrækket af Neea Bladene have nogen stærkere og

behageligere Duft, naar de efter passende Behandling benyt-

tes i Brasilen, kan jeg ikke have nogen Mening om. Ved at

benytte de tilsendte Blade som Thee, erholdes kun et Udtræk

af en temmelig flau Smag. Denne forbedres betydeligt, naar

man før Benyttelsen af Bladene opvarmer dem i længere Tid

under stadig Omrøring med Plaanden, saa stærkt som man kan

taale det, uden at brænde Fingrene. Smagen af det ved saa-

danne Blade erholdte Udtræk, forekom mig paa engang at

minde om simpel Thee og Chocolade.

Den anden Plante, som Dr. Lund har sendt, kaldes i Brasilien

for Cipo Balsamo, og horer til en Planteslægt, hvis forskjel-

lige Arter baade i Nordamerika og Brasilien finde hyppige An-

vendelser som kraftige Lægemidler. Mikania guaco angives saa-

ledes at indeholde en Saft, som modvirker Slangegift. Det

vandige Udtræk af Cipo Balsamo anvendes i Brasilien mod Gigt-

smerter. — Vi have allerede flere Undersøgelser over forskjel-

lige Arter af saakaldt Guaco. Fauré har deraf udskilt et har-

pixagtigt Legeme, som han tillægger Navn af Guacin. Efter

Fawé\s Angivelser angaaende Guacinets Egenskaber have andre

Chemikere meent, at det var identisk med det saakaldte Eupa-



torin, som er fremstillet af Eupatoria cannablna. Af andre Be-

standdele, som synes eiendommeiige for Mikania guaco, anføres

kun en ælherisk Olie.

Den Omstændighed at det saakaldte (luaco i IJrasilien skal

anvendes i Sygdomstilfælde , hvor man oliers anvender China-

bark eller Cascarilla, fremkaldte Formodning om at denne nye

Mikania Art, muligen ved Siden af ætherisk Olie og Giiacin,

kunde indeholde et eller andet Alkaloid, Da imidlertid det hele

Forraad af Blade af Mikania aromatica, som stod til min Ilaa-

dighcd, kun var 7 a 8 Lod, saa var det nødvendigt ved nogle

foreløbige smaa Forsøg at prøve, om man ikke kunde finde An-

ledning til at anvende andre Fremgangsmaader end de, der ere

beskrevne ved Fremstillingen af Guacin og Eupatorin. Ved at

ophede en Deel af de knuste Blade i et bøiet Reagensrør, som blev

anbragt i et Metalblad, hvis Varme ikke oversteg 160° C. omtrent

1 3 Timer, erholdtes foruden nogle stærkt lugtende Vanddraaber,

et Sublimat af hvidgule Krystaller, som tildeels vare sammen-

smeltede. Ved at ophede en anden Portion af de knuste Blade

mellem to Uhrglas, erholdtes et krystallinsk Sublimat. — Da

det saaledes viste sig, at her var et flygtigt Legeme, som nær-

mere maatte prøves , bleve 2 Lod Blade underkastede en De-

stillation med Vand. Det erholdte Destillat blev derefter gydt

paa 3 andre Lod Blade og atter destilleret. Dette Destillat

havde en stærk kryddret Lugt, som lignede Lugten af Cumarin.

Flygtig Olie bemærkedes ikke udskilt, men vel enkelte faste,

hvide Legemer, som især bleve synlige, naar Destillatet efter

nogen Tids Henstand pludselig blev rystet. For at udtrække

det i Vandet opløste Legeme, rystedes Vandet med Chloroform.

Da Chloroformet var fjernet fra Vandet, blev det underkastet

en Destillation saaledes, at da ^/lo var bortdestilleret, blev

Resten udgydt i et Uhrglas. Her fordampede Chloroformet og

frembragte derved tillige en saa stærk Afkjøling, at det i Chlo-

roformet opløste Stof blev tilbage. Efter 24 Timer viste sig

en Samling af svagt farvede Krystaller. Disse Krystaller havde
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en stærk kamferlignende Lugt, som dog efterhaanden blev

svagere. Krystallernes Form lignede Cumarinets. De smeltede

let, men krystalliserede ikke strax ved at afkjøles. De vare op-

loselige i kogende Vand, og heraf erholdtes atter Krystaller ved

Afkjøling, naar Opløsningen var tilstrækkelig concentreret; men

i saa Tilfælde vare Krystallerne ofte blandede med farvede

Masser, som syntes at være Cumariu med ætherisk Olie. Op-

løst i concentreret Svovelsyre farvedes Vædsken rødlig, over-

gydt med concentreret Salpetersyre og forsigtigt ophedet, for-

dampede Syren, og efterlod en krystallinsk Masse.

Ophedet med Kalk erholdtes intet Ammoniak. Behandlet

med Chiorvand og Ammoniak erholdtes først ved Inddampning

til Torhed en guul Masse; ved stærkere Ophedning blev denne

sort uden Spor af nogen rød Farve.

Til Sammenligning fremstilledes noget Cumarin af Tonka-

bonner. Den væsentligste Forskjel mellem Cumarin og de af

Mikania vundne Krystaller var den, at medens det rene Cu-

marin, smeltet ved noget over 50° C, atter strax udkrystalliserer,

naar Temperaturen synker til 50° C, saa var dette ikke Til-

fældet med ovenomtalte Krystaller. Jeg antager imidlertid, at

Tilstedeværelsen af lidt ætherisk Olie har været Grunden hertil.

Derefter udkogtes Bladene gjentagne Gange med Vand.

De filtrerede Udtræk bleve fældede med basisk eddikesyret Bly-

ilte. Filtratet herfra blev ved Svovelbrinte befriet fra alt Bly,

og derpaa inddampet til en tyk Sirup. Ved gjentagne Gange

at ryste denne Sirup med Chloroform og senere underkaste

det saaledes erholdte Udtræk en Destillation, erholdtes en brun

harpixlignende Masse. Ved al opløse den i Alkohol og lade

denne Opløsning fordampe i Luften, erholdtes først en ukry-

stallinsk Masse i Form af enkelte Draaber omkring i Skaalen;

men næste Morgen vare disse Draaber fyldte med eller rettere

næsten fuldstændigt omdannede til et Næt af Krystaller.

Da disse Krystaller vare blandede med en farvet, som det

syntes ukrystallinsk Masse, forsøgtes ved Sublimation at rense
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Kiyslallcrnc. Ophedningen foregik i et Melalbad, hvis Varme

holdtes mellem 140 og 160° C.

Det smukke hvide Sublimat var let opløseligt i varmt Vand

og udkrystalliserede, da Vædsken blev kold. Disse Krystaller

havde ingen Lugt, men forholdt sig iovrigt saa ligt de ved

Destillationen erholdte Krystaller, at jeg antager, at begge

Slags Krystaller hidrøre fra et og samme Stof nemlig Cuma-

rin. — Den brune ikke flygtige Rest bestod af en Masse,

hvoraf Vand opløste en Deel, og Viinaand til 93° Tralle Resten.

Ved at udtrække de med Vand udkogte og derpaa tørrede Rlade

med kogende Viinaand, erholdtes en Opløsning af Chlorophyl,

Ilarpix og et flygtigt Stof, formodentligt endnu lidt Cumarin.

Ved at behandle en Portion af Bladene med en fortyndet

Syre og senere fælde med Kalk etc. kunde intet Spor af noget

Alkaloid paavises.

Professor Ørsteds Beskrivelse af Neea theifera og Mika-

nia aromatica lyde saaledes:

Neea theifera Ørd.

Frutex quadripedalis *). Ramuli teretes, glabri, obscure fusci,

cortice longiludinaliter ruguloso. Folia alterna vel subopposita,

sessilia, oblonga vel oblongo-ovalia, integerrima, basi subcor-

data, apice rotundata vel breviter et obtuse acuminata, coria-

cea, fusco-nigrescentia, opaca, pruinosa, pollices quatuor longa,

poUices duo vel pauIo minus lata; costæ laterales ulrinsecus

septem ad novem, interjectis aliis minoribus, utrinque prominu-

lae, patentes, leviter curvatae, versus marginem anaslomosan-

tes; costulae reticulatae. Panicula terminalis, erecta, longe pe-

dunculata, pollices duo vel ,tres longa; rami sæpius oppositi

patentes vel divaricati. Flores sessiles in apicibus ramulorum sex

ad decem congesti. Bracteae ad basin ramulorum (vel paulo

infra basin) fere lineam longae, acutiusculae; bracteolae tres

Teste cl. Beinhardtio.
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minutissimae, ovatae, obtusae, lateralibus duobus duplo minori-

bus. Perigonlum elongato-urceolatum , coriaceum , lineare vel

sesquilineare fauce valde conslricta; limbi brevissimi, quinque-

fidi lobis reflexis. Stamina octo, quatuor longioribus ad medium

perigonium altingenlibiis, quatuor fere duplo brevioribus; (ila-

meota basi inter se connala et disco hypogyno simul accrela;

antherae basi affixae rima longitudinali dehiscenles, subobli-

quae, loculo allero paulo altius connectivo inserto. Ovarium uni-

loculare, uniovulatum; stylus fililormis stamina paulo superans,

superne curvatus ; stigma punctiforme. Fructus (nucula) peri-

gonii tubo demum incrassato carnoso (limbo persistente co-

rollam superam mentiente) inclusus, magnitudine et formå fere

Corni masculi. Semen erectum, ovale, testa membranacea cum

pericarpio tenuissimo connata. Embryonis recti cotyledones

magni, foliacei, conduplicati, albumcn parcum gelatinosum in-

cludentes, raditula brevi infera.

A Neea oppositifolia R. et Pav., cui affinis, foliis nunquam

exacte oppositis, bractearum et perigonii formå, staminum numero,

stylo multo breviore et multis aliis notis facile distinguitur. —
Neeæ genus, quoad seminis indole adliuc male cognilum, a ple-

risque Nyctaginearum generibus, quae embryone curvato albu-

men amylaceum plus minus copiosum involvente instructa sunt,

ut ex descriptione antecedente intelligitur, valde discrepat.

Micania aromatica Ørd.

Fruticosa, glabra, flavescens, scandens. Rami volubiles,

lereles, slriali. Folia opposita petiolata; petioli compressi, supra

canaliculati, honiato-recurvi, sex ad octo lineas longi ; lamina

elongato-ovata, integerrima, basi rolundala, apice obluse acumi-

nata, coriacea, rigida, supra nitida subtus opaca, quatuor ad

quinque poUices longa, duo pollices et ultra lata, quintupli —
vel septuplicostala, reliculata. Panicula terminalis, sesquipeda-

lis, ad ramificationes foliis sensim minoribus demum in brac-

teas lineares abeunlibus instructa; rami oppositi bracteali, su-
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perioribus uni-vel tricephalis, inferioribus trifido-ramosi; capi-

Uila niimerosa , sessilia , congesta; bracteae ovatæ obtusæ; in-

volucri squamae lanceolatae obliisaee, duas lincas longae, levis-

simc ciliatae, striatae. Acheiiia nigrescenlia, quiiKiiiangiilata,

quinquecostala, glabra, costae et pappiis albicans. — Proxinie

accedit ad Micaniam lævem DC. et iM. divaricatam Poep. et Endl.,

a quibus tamen facile distinguitur.

Explicatio Jigurarum.

1. Ramus florifer, magn. nat.; reliquae Qgurae varie aiictae.

— 2. Inflorescentiae ramulus cum flore et bracteolis floribus

demptis. — 3. Bracteolae intiis conspectae. — 4. Flos longi-

tudinaliter dissectus. — 5. Stamen a dorso. — 6. Stamen a

fronde. — 7. Pistillum disco cum fllamentorum basibus con-

nato (a) insidens. — 8. Fructus perigonio persistente inclusus.

— 9. Idem longitudinaliter sectus, a. perigonium, b. pericar-

pium, c— d. cotyledones, e. radicula, f. albumen. — 10. Fruc-

tus. — 11. Semen. — 12. Embryo cotyledonibus explicatis.

Af disse Meddelelser fremgaaer saaledes at Dr. Lund har

forøget sine Fortjenester af Videnskaben ved at henlede Op-

mærksomheden paa to interessante Planter, hvis fremtidige Be-

nyttelse muligen kan blive af stor Betydning. Det vilde derfor

være meget ønskeligt, om Dr. Lund vilde lade indsamle en

større Quantltet Blade af Neea theifera og lade dem behandle

paa en lignende iMaade , som den der anvendes ved Tilvirknin-

gen af chinesisk Thee. Den saaledes behandlede Caparrosa

Thee vilde afgive et brugtbart Materiale til en yderligere Under-

søgelse. Ligeledes vilde det være ønskeligt ved Tilsendiog af en

ikke altfor ringe Mængde af J/jcawm arornatica, at kunne komme

til en endelig Afgjørelse om det virkelig er Cumarin, som fin-

des i denne Plante.

Professor E. A. Scharling gjorde derefter følgende Meddelelse :

I Trainhøi ved Vandrup er funden en Liigkiste fra Broncealderen,
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som 1111 findes i det oldnordiske Miisæum her i Byen. I denne

Liigkiste fandtes Menneskehaar, som i Udseende vare uforandrede,

medens Legemels øvrige Dele næsten vare aldeles opløste. For

at paavise Aarsagen til denne Opbevaring af Haarene, ere føl-

gende Forsøg foretagne. Ved meget forsigtigt at forbrænde 0,0574

Gram af ovennævnte fJaar i en aaben Platinskaal, saaledes at

Glødningen foretoges med den svagest mulige Flamme, erhold-

tes 0,0025 Gram Aske af en rustbrun Farve, yderst fiint fordeelt

eller rigtigere næsten i Form af fine Traade. Betragtet under

et Microscop sees meget let, at denne Aske hidrører fra et

organiseret Legeme. Asken indeholdt som Hovedbestanddele

Kieselsyre og Jernilte. De sorte, haarde eller skarpe Ilaar

indeholde altsaa 4,3 pCt. Aske; denne Askemængde er større

end den, man erholder af friske Menneskehaar. Efter Vau-

quelin indeholde disse nemlig kun V^ pCt. ildfaste Bestand-

dele. Bibra angiver at have erholdt 0,41 pCt. Aske af

brune Elaar af en Mand paa 31 Aar, t,78 pCt. af brune Haar

af en Dreng paa 12 Aar, og 0,34 pCt. Aske af Haarene af en

Mand 48 Aar gammel. Endvidere angiver Bibra, at af denne

Aske var over 50 pCt. opløselige Salte.

Selv har S. ved Forbrænding af friske, sorte Damehaar

erholdt 3,57 pCt. Aske. Der viste sig ved denne Forbrænding

aldeles de af Vauquelin beskrevne Phænomener. Haarene smel-

tede, og den let smeltelige Aske gjorde det meget vanskeligt at

erholde alt Kulstoffet bortbrændt. Herefter synes det at frem-

gaae, at i Anrenes Løb ere Haarene fra Trainhøi deels blevne

fuldstændigt udvaskede for alle i Vand opløselige Dele, deels

ere de ble\ne gjennemtrængte med Jernilte og Kieselsyre, som

har virket paa Haarets organiske Dele, omtrent som man veed,

at Jernsalte indvirke paa liimgivende Væv, Haarene ere alt-

saa undergaaede en Art Garvning og ere derved blevne istand

til at modstaae saavel Vandets og Luftens Indvirkning, som de

lavere Planters og Dyrs ødelæggende Kræfter.
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Under ISdeOctober har Directionen for den grevelig Hjelm-

stjerne-Rosencroneshe Stiftelse tilskrevet Selskabet saaledes:

Ifølge den under 12te Januar 1822 underskrevne og deref-

ter den 12te April s. A. allernaadigst, confirmerede Fundals for

den grevelige Iljelmstjeime Boseiicroneske SV\{\e\se skal der af de

Stiftelsens 5te Klasse tilfaldende aarlige Indtægter tiislilles det

Kongelige danske Videnskabernes Selskab i Kjøbenhavn en Trc-

diedeel for at anvendes til saadanne videnskabelige Gjenstande

som dette Selskab maatte finde passende. Derhos paalægges

der Selskabet den Forpliglelselse , ved dets Secretair aarlig at

meddele Bestyrerne af bemeldte Stiftelse en omstændelig Efter-

retning om de Selskabet tillagte Indtægters Anvendelse. Skulde

Selskabet ophøre eller Sifteisens Direclion skjønne, at de samme

lillagte Revenner ikke blive nyttede til videnskabelige Gjen-

stande, er det paalagt Directionen i et saadant Tilfælde at an-

vende de Selskabet tillagte Indtægter paa samme Maade, som

er bestemt for de øvrige -/a af den nævnte Klasses Indtægter.

I Henhold til disse fundatsmæssige Bestemmelser og den

under 1ste f. M. udfærdigede Bekjendtgjørelse om Stiftelsen skal

Directionen ikke undlade herved tjenligst at meddele det Kon-

gelige danske Videnskabernes Selskab, at der for Aaret 1862

vil i næstkommende December Termin blive udbetalt Selskabet

et Beløb af 478 Rdlr. 93 Sk., idet man tilføier det Ønske inden

Udgangen af hvert Aars October Maaned fra Selskabet at er-

holde Meddelelse om Anvendelsen af de til Selskabets Raadig-

hed stillede Beløb.

Directionen for den grevelige JSjehnstJerne-Bosencroneske Stiftelse. Kjø-

benhavn, den 1 3de October 1862.

Treschow, U. D. Kofoed.

Selskabet udnævnte derpaa de Herrer Conferentsraad Mad-

vig^ Prof. Westergaard og Secretairen til at indgive Forslag
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over Anvendelsen af denne aarlige Indlægt. Comiteens Betænk-

ning er følgende:

Videnskabernes Selskab har opfordret Undertegnede som

Udvalg at afgive Betænkning over Anvendelsesmaaden af det

Beløb, som ifølge Fundats for den Hjclmstjerne-Rosencroneshe

Stiftelse aarlig derfra skal udbetales til Selskabet. Da Fundatsen

kun bestemmer »at dette Beløb skal anvendes til saadanne

videnskabelige Gjenstande, som Selskabet maatte fmde passende«,

troer Udvalget, at der ikke er Anledning til at foreslaae andet

end at dette Beløb anvendes aarlig efter Selskabets Beslutning

til saadanne helst større videnskabelige Foretagender og Skrif-

ter, som Selskabet ellers selv vilde understøtte, hvis dets Kasses

Tilstand tillod det. Da der vil være at afgive til Stiftelsens

Direction en aarlig Beretning om Anvendelsen, er det nødven-

dig at der føres en særskilt Conto for dette Legat, og at Kas-

secommissionen paa Budget og Regnskab afgiver den fornødne

Beretning om Legatets Status.

Kjobenhavn, den 7de Januar 1 803.

G. Forchhammer. J. JV. Madvig, N. L. Westergaard.

Denne Betænkniug blev tiltraadt af Selskabet.

Hr. Overlærer Johnstrup i Sorøe indsendte en Afhandling

»Om Faxohalkens Dannelse, som han ønsker optagen i Sel-

skabets Skrifter.

Comitee: Conferentsraad Forchhammer^ Prof. Steenstitip,

Prof. Reinhardt.

I Mødet var fremlagt:

Fra Academie der Wissenschaften i Miinchen.

Abhandlungen der histor. Ciasse L\. Band 1. Abth. Munchen

1862.
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Abhandlungen malh. physikalischen Classe IX. liand 11. Abth.

Miinchen 1862.

Verzeichniss der Mitglieder. Miinchen 1862.

C. F. r. von Marlius. Zum Gedachtniss an Jean Baptiste Biot.

Miinchen 1862.

Dr. C. Th. E. von Siebold. Ueber Parthenogenesis. Miinchen

1862.

Fra Academie der Wissenschaften i Berlin.

Abhandlungen 1861. Berlin 1862.

Preisfrage der philos.-histor. Klasse fiir das Jahr 1865.

Fra Gesellschaft der Wissenschaften i Leipzig.

P. A. Hansen. Darlegung der theoretischen Berechnung der in

den Mondtafeln angewandten Størungen. 1. Abth. Leipzig

1862.

Fra Dr. med. Å. Milhry i Oøttingen.

Klimatographische Uebersicht der Erde in einer Sammlung

authentischer Berichte mit hinzugefiigten Anmerkungen zu

wissenschafllichem und zu pracktischem Gebrauche. Leip-

zig und Heidelberg 1862.

Fra Hollandsche Maatschappy der Wetenscliappen i Harlem.

Natuurkundige Verhandelingen. Tweede Verzameling XVL Deel.

Fra Royal Society i Dublin.

The Journal Nr. 24 & 25.

Fra Société Imperiale des Sciences Naturelles i Cherhourg.

Mémoires Tome VIIL Cherbourg 1861.

Fra Oberhessische Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde i

Oiessen.

Neunter Bericht. Giesen 1862.
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Mødet don 23'^ Januar.

Iji'- Prof. I)r. Hannover meddelte sine Undersøgelser angaaende

Bruskens første Dannelse og Udvikling. Afhandlingen med til-

hørende Tavler vil blive Irvkt i Selskabets Skrifter.

Under 12le Novbr. f. A. indsendte Prof. Stephens følgende

Andragende til hvis Bedømmelse den historiske Klasse valgte en

Comite af de Herr. Professor Worsaae. Westergaard og Gislason.

Til det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1

Undertegnede , som mange år har syslet med de ældste

eller Old-Nordiske Runer, og som tror at have fundet nøglen

til delte alfabet, slår i begreb med at udgive et større arbeide

om »De Ældste Old-Nordiske Monumenter i Skandinavien og

England«. Delte værk vil blive trykt hos Thiele i det største

quarl-format, med oversættelser, glossarlum, indledning, m. m.,

samt omtrent 200 illustrationer og over 50 alphabeter. Da

texlen er meget vidtløftig, slige udgifterne i forhold dertil.

Resultatet af dette arbeide bliver, efter min formening, al

dette alfabet med de tilhørende monumenter, og tillige den

kullur og det sprog som dermed stå i forbindelse, ere så at

sige fælles for hele det Qamle Norden (Skandinavien og Kng-

land), men at disse monumenter ikke findes i noget andet land.

Monumenternes ælde synes at være fra omtrent Christi tid

til omtrent år 800, da de efterfølges af de »Skandinaviske«

runer i de Skandinaviske lande, og hovedsagelig af »Romerske«

bogstaver i England.

Alle de ældste skrevne monumenter i hele Norden (Skan-

dinavien-England) ville saaledes her for første gang blive sam-

lede og udgivne med den yderste nøiagtighed, hvorved der,
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afset fra mine muligvis feilagtige udtydninger, i hvert tilfælde

vil blive tilveiebragt et vigtigt, ja uundværligt, materiale for alle

kommende forskere.

Så vidt jeg imedlertid ved, ville de forskellige graverede

plader ni. m. koste omtrent 1200 Rdlr., alfabeterne og de flere

hundrede løse karakterer omtrent 200 Rdlr., samt tryk og pa-

pir m. m. henimod 1600 Rdlr. Jeg har omtrent 120 subskri-

benter a 1 guiné (men netto kun omtrent 5 Rdlr.). Hvis denne

subskription beholdes — formodentlig må jeg opgive den —
måtte følgelig restbeløbet dækkes ved salget til et desværre

meget indskrænket publikum ii 2 guinéer exemplaret.

Som hjelp til udgivelsen af værket har jeg hidtil kun mod-

taget 400 Rdlr., bevilgede fra det Kongelige Slesvigske Mini-

sterium, på grund af at flere af disse monumenter ere fundne

i Sønderjylland.

Idet jeg tillader mig at vedlægge et par prøver af de alle-

rede graverede illustrationer, vover jeg derfor med detsamrae

at anmode det ærede selskab om at bevilge mig en understøt-

telse til udgivelsen af det ovennævnte værk, der ellers vilde

blive altfor trykkende for mig.

Kobenhavn, Novbr. 12, 1862.

George Stephens.

Coiuiteebetænkniug.

Efterat det tidligere har været almindelig antaget, at de i

England forekommende særegne Runer, som ogsaa af og til

vare fundne her i Norden, maatte hidrøre fra de tydske Angel-

saxer, hvorfor de til Forskjel fra de sædvanlige nordiske Runer

bleve kaldte angelsaxiske eller tydske Runer, har det nu, navnlig

ved de bekjendte Mosefund i Slesvig og Fyen, viist sig, at disse

særegne, hidtil ikke ret fortolkede Runeindskrifter maae have

været benyttede her i Norden allerede i det tredie Aarhundrede

e. C, altsaa næsten to hundrede Aar før det angelsaxiske Herre-

dømmes Regyndelse i England. Det er tillige, af en Mængde,
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tikleels nye Fund af saadanne Indskrifter paa løse Gjen-

stande (navnlig paa det ene Guldhorn, paa Guldsmykker og især

Guldbracteater) i Danmark og saavel paa lignende løse Gjen-

stande som ogsaa paa større Hunestene heelt op i Sverige og

Norge blevet klart, at denne Art Runer har havt en mærkelig

udbredt Anvendelse i vort Norden, idetmindste fra det tredie

Aarhundrede af til hen i det syvende eller ottende, ja tilsyne-

ladende en endnu større Udbredelse, end selv i England. Uden-

for England og Norden er den ogsaa i den nyeste Tid kommen

for Dagen t. E. i Burgund og ved Rhinen paa ganske enkelte,

alligevel kjendelig hverken fra England eller Norden stammende

Oldsager.

Da der saaledes allerede nu foreligger et overordentlig be-

tydeligt Materiale til Undersøgelse og Sammenligning, turde det

tilvisse være paa Tide, at alle hidtil forefundne Indskrifter, af

hvilke ikkun ganske enkelte, og det endog tvivlsomt nok, ere

blevne tydede, kunde blive samlede i omhyggelige Afbildninger

som Grundlag for en kommende sikker Fortolkning, ved hvilken

der ufeilbarlig i flere Henseender vil blive kastet et nyt Lys

over en Deel af Nordeuropas og ikke mindst Nordens Oldtid.

For Nordens Vedkommende have nemlig disse Indskrifter endnu

den særlige Interesse og Betydning, at de ikke alene ere de

ældste, ikkeromerske Skrifttegn, som hidtil ere opdagede her,

men at de ogsaa formeentlig ville give os de første Sprog-

prøver fra vort Norden, som vi, efter Erfaringernes nærværende

Standpunkt, kunne haabe at komme i Besiddelse af. Ovenikjøbet,

skjøndt de endnu ikke ere fuldstændig lydede, have de dog

allerede været paaberaabte som Beviser for, at der i den syd-

lige Deel af Skandinavien i Modsætning til det egentlige Sverige

og Norge dengang skulde have væreten tydsk-gotisk Befolkning,

medens det netop er vitterligt, at Runestene, altsaa faste Mindes-

mærker, med disse Indskrifter hidtil ingensinde ere fundne i

Danmark, men tvertimod i Sverige og Norge, saa de Resul-

tater, som maalte fremgaae af Runernes Udtydning, aabenbart
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ville komme til at angaae ikke alene Danmark og liere Lande

udenfor Norden, men ogsaa Sverige og Norge.

Det er derfor hævet over al Tvivl, at det af Professor

Stephens forberedede Værk, ledsaget af fuldstændige og paa-

lidelige Afbildninger af samtlige, hidtil ukjendte Indskrifter af

denne Art vil, afseet fra Texten, alene ved Afbildningerne faae

høi Betydning for Videnskaben, saameget mere, som de fore-

liggende Prøver paa Afbildningerne noksom godtgjøre , med

hvilken levende Interesse og utrættelig Omhu disse ere sammen-

bragte fra de forskjelligste Egne.

Vi kunne efter Dette ikke Andet, end indtrængende an-

befale Prof. Stephens Andragende om en Understøttelse af det

Kgl. Danske Videnskabernes Selskab til Fortsættelsen og Fuld-

endelsen af de nysnævnte Afbildninger. Men da Udgifterne til

en fortsat, ligesaa smuk, nøiagtig og værdig Udstyrelse ere

meget betydelige, tillade vi os at foreslaae , at der maatte blive

bevilget Professor Stephens 1,000 Rdlr. til hans omfattende og

vigtige Arbeides Fremme, imod at der, paa sædvanlig Maade,

afgives nogle Exemplarer, hvis, dog vel altid indskrænkede,

Antal Selskabet nærmere maatte bestemme.

Den 23de December 1862.

J. J. A. Worsaae. N. L. Westergaard. K. Gislason.

AffaUer.

Efterat Kassecommissionen ligeledes var hørt, besluttede

Selskabet at understøtte Værket med 1,000 Rdlr., at udrede af

det Rosencrone-Hjelmstjerneske Legat saa langt det kan strække

for 2 Aar, og at tilskyde Resten af sine egne Midler.
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I Mødet var fremlagt:

Fra Universitetet i Lund.

Index Scholarum. Lund 1861.

Lunds Universitets Bibliotheks Accessions Katalog 1861.

Lunds Kong!. Universitets Katalog for Host- Terminen 1861 og

Vår Terminen 1862.

A. N. Sundberg. Om infOrnudet af uniformitet med Svenska

Kyrken i Skåne och Blekinge efter freden i Roeskilde 1668.

— Program vid Rektoratets nedlåggande.

L G. Agardh. Om principerna for beståmmandet af delarnes

betydelse hos vexterne. Inbjudiiingsskrift til Magister-

Promotionen,

21 Disputatser.

Fra Geologicai Survey of India.

Memoirs of the Geologicai Survey of India (Palæontologia Indica

Part. r. 1).

Fra Natiirkundige Vereeniging i Batavia.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch's Indie. Deel XXIH,

Vyfde Serie, Deel III, Afl. IV—VI.

Fra American pMlosophical Society i Fhiladelplna.

Transactions of the American philosophical Society. Vol. XII.

New Series Part. 1. Philadelphia 1862.

Proceedings. Vol. VII Nr. 64. Vol. VIII Nr. 65 & 66.

Fra Academy of natiiral Sciences i Philadelphia.

Journal. New Series, Vol. V Part. 1. Philadelphia 1862.

A. F. Wards. Universal System of semaphoric color. Signals.

Philadelphia 1862.

G. W. Tryson. On the Mollusca of Harpers Ferry, Virginia.

— List of American writers on recent Conchology.

— A sketch of the history of Conchology in the United States.

Fra Smithsonian Institution i Washington.

Report upon the Colorado river of the west, explored in 1857

and 1858 by Lieutenant loseph C. Ives. Washington 1861.

Fra American Academy of Arts and Sciences i Boston.

Memoirs. New Series, Vol. VIII Part. 1. Cambridge and Bo-

ston 1861.

Proceedings. Vol. V, Ark 31— 39.
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Fra Lyceum of natural IHstory i New York.

Annals. Vol. VII Nr. 10—12. New York KSGl.

Thomas Uland. On llie Geograpliical Distribution of thc genera

and species of land shells of llie West-India Islands. New
York 18GI.

Fra San Francisco Academy of Natnral Sciences.

Annual Meeting.

Fra Prof. I. W. Dawson i Montreal.

Nolice of the discovery of additional remains of land animals

in the coal-measures of the South Joggins, Nova Scotia.

Mødet den 6'^ Februar.

Hr. Conferentsr. Madvig forelæste »Bemærkninger om den drama-

tiske Poesies Frugtbarhed hos Athenæerne og dennes Betingelser«.

Afhandlingen (der vil blive trykt i Tidsskrift for Philologie og

Pædagogik) gik ud paa ved Sammenstilling og Betragtning af

de enkeltviis bekjendte og ofte benyttede Data deels at be-

stemme et Par enkelte, for den digteriske Productivitet vigtige

Punkter i de attiske Theaterforhold nærmere , deels at kaste et

noget klarere Lys over de ydre Betingelser for den dramatiske

Digters Virksomhed i Athen og over hans Forhold til Publikum

i det Hele og derved tillige at lade visse Phænomener og Be-

retninger fremtræde i deres Sammenhæng og Betydning.

Efterat have gjenkaldet i Erindringen, at den græske dra-

matiske Digtekunst, med Undtagelse af en lidet fremtrædende,

til et enkelt Digternavn (Epicharmos) indskrænket Sidegren af

Komoedien, udelukkende tilhørte Athen, hvor ogsaa de enkelte

udenfor Attika fødte Digtere af denne Art udøvede deres Kunst,

et Forhold, der strax tyder hen paa den hele Digtearls Af-



22

hængighed hos Grækerne af særegne ydre Tilknytninger og Be-

tingelser, der kun forefandies i Athen, henviste Forfatteren til

de fra de alexandrinske Bibliolhekslærdes Samlinger og Op-

tegnelser til os forplantede Tal-Angivelser om hvad der, efterat

den dramatiske Production (nogle sære Skole-Efterligninger fra-

regnede) aldeles var ophørt og afsluttet, forefandtes af Stykker

af Komoediens tre forskjellige Udviklingstrin (den første, mel-

lemste og nyere), medens man for Tragoediens Vedkommende

ikke har nogen Totalangivelse, men kun Angivelser om Antallet

af de Stykker, som de tre største og siden for klassiske er-

kjendte Tragikere havde leveret. Ved Siden af den Forundring,

som disse Tal, især de første, kunne vække, fremtræder, paa

den ene Side som nedstemmende Forundringen, men paa den

anden Side selv æggende til Eftertanke over den poetiske Aands

og Stemnings særlige Udvikling og Bevægelse hos Grækerne,

den Bemærkning, at ikke blot i Athen igjennem hele det femte

og fjerde Aarhundrede før Christus næsten den hele poetiske

Productivitet alene viste sig i denne dramatiske Form (— kun

Elegien og den halv formløse Dithyrambe yttrer en svag Frugt-

barhed ved Siden deraf — ), men at ogsaa i det øvrige Græken-

land, efterat Pindars, Simonides's og Bacchylides' Lyrik var for-

stummet endeel før Midten af det femte Aarhundrede, anden

poetisk Produktion saagodtsom hvilede i denne Tid; (Antimachos

fra Kolophon som Epiker og Elegiker gjør en Undtagelse). Tra-

goediens Udvikling og sande Blomstren falder iøvrigt deels før

den attiske Prosa, deels sammen med dennes første Fremtræden,

hvilket sidste ogsaa gjelder om den gamle Komoedie, medens

den mellemste og nye ledsage Prosaens Udvikling og Culmination

i det fjerde Aarhundrede. Vi kjende de attiske Theaterforhold

langt bedre igjennem de til Æschylos', Sophokles', Euripides',

Aristophanes' Personer og opbevarede Stykker knyttede Notitser

for det femte Aarhundrede, især dets sidste Halvdeel, det er,

for den fuldt udviklede og blomstrende Tragoedies og den

gamle Komoedies Tid, end for det fjerde Aarhnndrede, det er
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den hensygnende og forsvindende Tragoedies og den mellemste

og nye Komoedies Periode.

Det attiske, d. e. det græske, Drama var i sin Fremtræden

paa Scenen — og af en Udgivelse af Stykker, der slet ikke

vare opførte eller ikke opførte først paa Athens Stadtheater, er

der aldeles intet Spor, — bunden til de aarlig tilbagevendende

Dionysosfester, af hvis Festpragt og Festglæde denne poetiske

Form var fremgaaet og vedblev at udgjøre en væsentlig, efter-

haanden den væsentligste og alt overveiende Bestanddeel, og

da alter særlig til de to af disse Fester, den store Dionysosfest

eller Stad-Dionysosfesten {cd fxsydXa Jiovvaia , tn Jtov. id sv

aazsi) og Lenæerfesten. iMedens man almindeligviis lader begge

dramatiske Arter, Tragoedien og Komoedien, have Plads ved

begge Fester, søger Afhandlingens Forfatter at bevise, at nye

Tragoedier udelukkende opførtes ved den store Dionysosfest,

Komoedier derimod ved begge Fester. (Iblandt Andet fremhæves,

at i de opbevarede Opførelsesnotitser ved Komoedierne altid

den ene eller den anden Fest nævnes, ved Tragoedierne aldrig

angives Festen, fordi der kun var Tale om een.) Den store

Dionysosfest krævede fra den Tid af, da Sagen havde faaet

fuld Udvikling og fast officiel Ordning (i ethvert Tilfælde fra før

Midten af 5te Aarh undrede) og indtil Slutningen af Sophokles'

og Euripides' Virkomhedstid, lige mod Enden af det femte Aar-

hundrede, som den regelmæssige Tribut til Guden, Festen og

Folket, og som Bestanddele af den dramatiske Væddekamp, Te-

tralogier (Forbindelser af 3 Tragoedier og eet Satyrdrama eller

et dermed analogt Stykke) af 3 Tragikere, altsaa 9 Tragoedier

og 3 Satyrdramaer (eller analoge Stykker) og tre Komoedier af

forskjellige Forfattere; Lenæerfesten krævede desuden 3 andre

nye Komoedier; men mere gaves heller ikke og kunde efter

Forholdene , Festens Omfang og den Maade , hvorpaa Omkost-

ningerne ved Opførelsen tilveiebragtes, ikke gives. Det be-

roer paa Misforstaaelse, naar Nogle troe og tale, som om tre

tragiske og tre (ved begge Fester sex) komiske Digtere hvert
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Aar vandt Prisen , medens desuden Andres Stykker bleve uden

Priis, og ligeledes, naar Andre, imedens de rigtignok kun an-

tage tre Digtere af hver Art som Deellagere i Kampen, mene,

at den Digters Stykker, der ved Kampdommen fik anden eller

især tredie Plads, maae betragtes som efter vor Sprogbrug faldne

igjennem. Hvad der ved den foreløbige Prøvelse, medens andre

tilbudte Stykker kunde afvises, blev antaget som værdigt til at

opføres til Gudens Ære og Folkets Lyst, faldt ikke igjennem,

omend af tre kun een kunde vinde den første Plads, det er.

Prisen. Denne hvert Aars nye og friske dramatiske Nydelse concen-

trerede sig paa en for vore Forestillinger og Vaner paafaldende

Maade for det ligesom ved lang Faslen til Nydelse skærpede Folk i

faa (ved den største Fest sandsynligviis 4) Dage; i det uhyre

Theater under aaben Himmel bragtes Digterens Stykke paa eengang

frem for det hele Folk og Borgerskab (Komoedien vel alene for

Mænd). Stykkets Held laa saalidet i hyppig Opførelse, at i den

ovenfor betegnede blomstrende Tid vist aldrig en Tragoedie op-

førtes anden Gang ved den store Dionysosfest eller en Komoedie

ved denne eller Lenæerfesten (hverken i det samme eller et

andet Aar) uden stundom som nyt Stykke efter Omarbeidelse.

Festen krævede hvert Aar ny Festglands. Men det paa een-

gang af hele Folket seete og hørte Stykke indprægede sig

stærkt og til Opførelsen sluttede sig efterhaanden ivrig Læsning

af hvad der havde slaaet an. Hertil kunde komme Opførelse

udenfor Athen.

Naar saaledes den store Dionysosfest i den større Halvdeel

af det femte Aarhundrede (Æschylos angives at have seiret

første Gang 485 f. Chr. , Sophokles og Euripides døde 405 og

406 f. Chr.) aarlig af Tragikerne krævede 12 Stykker, sees det,

at de tre store Tragikere med de dem tillagte ikke fuldt 300

Stykker ingenlunde kunne have udfyldt Kravet eller aldeles

overveiende have behersket Skuepladsen; der virkede ved Siden

af dem (nogle udover og efter deres Tid) et ikke ganske ringe

Antal tragiske Digtere af ikke ringe Productivitet, nogle betyde-
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ligere og tildeels endnu erkjendte og læste i det Ringeste af de

Lærde i Alexandrinemes Tid, siden sparsomt, andre ubetydeligere

og snart glemte; een saadan Tragikers Navn er t. E. alene op-

bevaret i den IJeretning, at et Stykke af ham dog blev antaget

til Opførelse med Forkastelse af et af Sopliokles. Men denne

stærke Production synes, trods Efterretningernes Sparsomhed

(tildeels just deraf), at være taget af ved Slutningen af det 5te

Aarhundrede. Hvorledes nu Festen har været udfyldt i den

følgende Tid med Hensyn til Tragoedien, lader sig ikke nøi-

agtigt bestemme; men der lader sig tænke og er tildeels An-

tydning af tre Forandringer; deels kunde Festkravet i den po-

litisk og oekonomisk meget ugunstige Tid indskrænkes, deels

bleve ældre Tragoedier nu gjenopførte, deels fik udentvivl den

i den mellemste og nye Form saa overordentlig productive

(stundom aabenbart meget let og i en temmelig eensformig

Skikkelse arbeidende) Komoedie en større Plads i Forhold til

Tragoedien, idet der istedenfor 3 Komoedier ved een Fest op-

førtes o. Dette Sidste fremgaaer ikke blot af en ved Ari-

stophanes' Plutos (der staaer paa Overgangen til eller snarere

hører til den mellemste Komoedie) opbevaret Notils, men be-

kræftes ved et Par iøvrigt utydelige græske Indskrifter. Paa

denne Maade bliver der i det fjerde Aarhundrede før Christus

(— og den nye Komoedie fortsattes noget ned i det tredie,

indtil den hører aldeles op og Theatret aldrig mere i Græ-

kenland seer et nyt Stykke, naar vi ikke ville regne nogle

os i deres hele Skikkelse høist uklare Melodramer fra en Deel

af den første romerske Keisertid, — ) der bliver, siger For-

fatteren, vel Plads for Opførelsen paa Athens Stadtheater af de

617 Stykker af 57 Forfattere af den mellemste Komoedie, som

nævnes i een Kilde, medens en græsk Forfatter fra Grændsen

af det andet og tredie Aarhundrede efter Christus endog taler

om »meer end 800« og af del ikke ringe Tal, der tilhørte den

nye; (der tillægges Philemon 97, Menander over 100); men at

i denne Tid intet Stykke af disse iøvrigt i Athen levende og i
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dets Thealers Væddekamp virkende Digtere er udgivet uden al

være iforveien opført i Athen ved en Fest, tør neppc med

Sikkerhed siges.

I Mødet var fremlagt:

Fra Smithsonian Instihition i Washington.

Annual Report of the Smithsonian Institution for 1860. Washing-

ton 1861.

Results of meteorological observations under the Direction of

the Smithsonian Institution from 1854— 59. Vol. I. Was-

shington 1861.

Smithsonian Miscellaneous CoUections. Vol. I, 11, III, IV.

NYashington 1862.

Report upon the Physics and Hydraulics of the Missisippi

River. Philadelphia 1861.

Catalogue of Publications of the Smithsonian Institution correcled

lo lune 1862, Washington 1862.

Fra Dr. Machall.

L. Mackali, M. D. The Action of the Voluntary Muscles.

Fra Prof. L. Aggasiz i Cambridge.

Report of the trustees of the Museum of Comparative Zoology

1861. Boston 1861.

Modet den 20'^ Februar.

Hr. Prof. Holten meddelte følgende Iagttagelser over Nordlysets

Krone.

Del er bekjendt nok, at naar Nordlyset strækker sig saa

langt op paa Himlen, at det naaer Omegnen af det Punkt, hvor

denne trælles af Inclinationsnaalens Forlængelse, saa danner
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sig den saakaldte Krone , et Sammenløbspunkt for Nordlysets

Straaler. Hos os er det kun sjeldent at Kronen danner sig, og

jeg kan vist betragte det som et Held, at jeg har havt Lei-

lighed til at see tre saadanne. Dette skulde imidlertid ikke

have bevæget mig til at gjøre nogen Meddelelse om den Ting,

hvis ikke Nordlyset i alle disse tre Tilfælde havde havt Former,

der afvege meget fra det Almindelige , og Kronerne ikke alle

tre havde været aldeles forskjellige.

Det første af disse Nordlys saa jeg den 22de Oclober 1839

om Aftenen Kl. omtrent 8. Forholdene vare ugunstige da det

var Fuldmaane; men Nordlyset var endda fremtrædende og

iøinefaldende nok. Buen, der pleier at vise sig i magnetisk

Nord stod imod Syd og neppe 30° over Horisonten; under den

var der et mørkt Segment, medens Nordlyset indtog hele den

øvrige Himmel, der straalede i et rosenrødt Skjær. Paa denne

Grund bemærkedes Straalerne som mere intensivt lysende og

løbende sammen i Kronen. Maanen saa ud som om Luften var

disig, hvad enten det nu hidrørte fra Nordlysets Skjær eller fra

en virkelig Disighed; dog er jeg tilbøielig til at antage det

Sidste, thi efter et Par Timers Forløb begyndte Nordlyset at

blive svagere, medens der paa denne Tid dannede sig lette

hvide Skyer som Bomuldstotter. Disse havde fuldstændigt Ud-

seendet af almindelige Skyer; men mærkeligt var det, at naar

de af Yinden bleve drevne hen over et Sted hvor en Nordlys-

straale nylig var forsvunden eller næsten forsvunden, begyndte

de at gløde med et rosenrødt Skjær. Kl. omtrent 1 1 , var der

intet andet at see af Nordlyset end Kronen, dog kun naar de

omtalte Skyer drev hen over det Sted hvor den havde været,

da den saa traadte frem paany med den samme rosenrøde Farve.

Lysmassen blev da staaende paa samme Sted , medens Skyerne

rolig trak forbi.

Endnu mere afvigende i Formen var det Nordlys, jeg saae den

19de Dec. 1847. Her var der hverken Spor af Bue eller af Straaler.

Det var klart dog syntes Horizonten at være mørk. Nordlyset bestod
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kun af Glimt, tlor fra alle Kanter af Horizonten fore opad paa Himlen

med en overordentlig Hastighed. Det mærkelige ved disse Glimt

var, at det var mig aldeles umuligt at angive nogensomhelst

Form for dem, eller med andre Ord at see deres Omrids. Disse

Glimt løb nu oppe paa Himlen sammen i Kronen, som her be-

stod af en stjerneformig Figur, der var i en sittrende FJevægelse

og ligesom rækkede sig ud, hvergang den optog et Glimt i sig

for slrax igjen at trække sig sammen. Ved denne Krone var

der trods Sljernefiguren ikke Tale om nogen Sammenløben af

Straaler'. Enkelte mørke Linier trak sig lieelt ind til Midt-

punktet; men forøvrigt saae Kronen ud som om den bestod af

et osteagtigt Bundfald af en smuk lila Farve, men de enkelte

Flokker vare af en overordentlig iMiuhed, ordnede i Rækker som

Flokkerue i en Makrelsky og i en uophørlig Sittren.

Endelig havde jeg Ledighed til at see et Nordlys med

Krone den 14de December ifjor. Kl. 7 om Aftenen skal Nord-

lyset have været synligt, men lidt senere blev Himlen over-

trukken og var endnu saaledes Kl. 8"''/4. Omtrent Kl. 9V» kom

jeg ud i det Frie og lagde da Mærke til Nordlyset, som imid-

lertid da ikke var stærkt udpræget. Der var ikke andet at see

end en ganske hvid Stribe, som gik fra Øst til Vest over Himlen

og lignede noget en Hoisky, men med den Forskjel, at der ikke

var noget Spor at opdage af en traadagtig Bygning. Det saae

snarere ud, som om den var dannet af et overordentligt Oint

Støv. Himlens Farve var usædvanlig stærk blaa og den var til-

syneladende klar. Nogle Øieblikke efter begyndte der at skyde

Straaler op fra alle Kanter af Horisonten undtagen den sydlige,

medens den for omtalte hvide Stribe blev staaende temmelig

uforandret, gaaende igjennem Kronen, der ligeledes var hvid og

skyagtig og underliden havde Form som af en Blomst med fire

eller fem afrundede Kronblade, men rigtignok med forskjellig

Størrelse. Nogen egentlig Bue var ikke at see. Kun af og til

ordnede Lysmasserne sig under Kronen som om de vilde danne

en Bue i en Høide af omtrent 20° over den svdlige Horizont,
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men den blev altid forslyrret igjen. Straalerne tiltoge i Hyppig-

hed og i Lobet af nogle MiniUler havde Kronens Omgivelser

et Udseende , som jeg Dagen efter stræbte at gjengive ved

en Tegning. Denne angiver dog kun Straalemassernes For-

deling i det Hele taget. 1 Enkelthederne , som jeg ikke har

kunnet gjengive, mindede Udseendet mig strax om den Afbild-

ning af et Nordlys i Bosekop den 6te Januar 1839 Kl. 6' 27'"

om Aftenen, som findes i Gaimards Værk, Men desuden var

dette Nordlys udmærket smukt ved sit Farvespil, idet der ideligt

drog ligesom Skyer af en glimrende og dyb Carminfarve hen

over det, medens der bestandigt løb ligesom Bølger af Lys hen

over det fra Nord til Syd paa lignende Maade, som Bølgerne

paa en Kornmark. Kl. 9''/4 begyndte Nordlyset at tage af; imod

Vest begyndte Himlen at blive disig og i en overordentlig kort

Tid drog et smudsigt Slør sig hen over Himlen , saa at man

før Klokken var 10 ikke kunde skimte en Stjerne. Samtidigt

dermed begyndte en vestlig Vind.

Derefter meddeelte Hr. Professor d'Arrest følgende Notits.

Siiiiplificatioii af et Resselsk Tkoorem veiirørenile Aberratioiis-

phæiioineuet.

Medens Clairaut allerede, nogle faa Aar efter Aberrations-

phænomenets Opdagelse, har givet Formlerne til Beregningen

af Aberrationen i Rectascension og Declination, har først 5esse/,

foranlediget dertil ved den mere udstrakte Anvendelse, han gav

Heliometermaalingerne, udviklet de tilsvarende Udtryk, hvorved

mikrometisk maalede Distantser og Positionsvinkler befries for

den fra Aberrationen hidrørende Indflydelse. — Af den Række

Afhandlinger, der omfatte en udtømmende Undersøgelse af alle

til Reduktionen af Heliometerobservationer nødvendige Correc-
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tioner, udvikles i don fjerde*) blandt Andel Aberrationens Ind-

virkning paa Ilesultater af mikrometisko Maalinger. Hessels

Formel for Distantsaberralion er her følgende:

Js = 2xs'\n ^ s cos O |
cos cd cos d^ sin a^ -f- sin w sin d^

[

— 2 X sin I s sin O cos dg cos a^

hvori X betegner Åberrationsconstanten , s den sande Afstand i

Bue, O Sollængden, w Ekliptikens Skraahed , og a^, d^ Ilect-

ascension og Declination af det Punkt, der ligger midt imellem

begge Stjernerne.

Af denne Formel ledes Bessel umiddelbart (I. c. p. 207)

til to meget elegante Sætninger, af hvilke den simplere kun er

den Modifikation, der indtræder ved det mere almindelige Theo-

rem naar Distantsen ikke er større , end at dens Qvadrat kan

bortkastes. Denne Sætning anføres her i den mere tiltalende

Form, som Brimnow nylig har givet den**); den lyder omtrent

saaledes:

»Tænkes Peripherien af en lille Cirkel omkring Hoved-

stjernen besat med andre Stjerner, bliver en saadan Cirkel for-

medelst Aberration blot forstørret eller formindsket , foruden at

den undergaaer en Dreining; men i hvert Tilfælde bliver den

ved at være en Cirkel, og Vinklerne imellem de til Stjernerne

trukne Radier forbhve uforandrede.«

Videre er Sagen hidtil ikke drøftet, og der staaer saaledes

endnu tilbage af undersøge, hvilken Lov der ligger til Grund

for Afstandenes ved Aberrationen fremkaldte Voxen og Aftagen.

I den Henseende findes der ikke nogensomhelst Antydning

hverken hos Bessel eller hos Brimnow.

Der gives et Punkt i Ekliptika, fra hvilket hele Aberrations-

phænomenet saa at sige udstraaler. Dets Længde er O -(- ^ tt,

og det er altsaa det Punkt, mod hvilket Solens Bevægelse i et

*) Astvonomische IJntersuchungen von F. W. Bessel, Ister Band, Konigs-

berg 1841.

**) Lehrbuchder Sphårischen Astronomie, zweite Ausgabe, Berlin 1862, S. 000.
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givet Øieblik er rettet, naar vi, som det er sædvanligt ved

det omtalte Phænomens Behandling, see bort fra Solbanens Ex-

centricitet. Dette Punkt kalde vi, i Analogi med Lagranges

Parallaxepol , Aherrationspolen ^ og det skal i det Følgende be-

tegnes med A. En nølere Undersøgelse har nu vist, at Bessels

ovenstaaende Formel ikke er Andet end Udtrykket for Cosinus

til den Bue , der forhinder Aberrationspolen med det midt

imellem begge Stjerner beliggende Punkt (^), altsaa

Js

2 sin \ s
= X cos {A^).

Indføres den ovenfor omtalte Modification, hvorved ^ kommer

til at falde sammen med Hovedstjernen S, bliver Formlen for

Distantsaberrationen følgeligen

— = X cos (AS) I.

s

d. V. s. Radiernes logarithmiske Variation skeer proportional med

Cosinus til Hovedstjernens Afstand fra Aberrationspolen.

Det saaledes simplificerede Udtryk faaer en særegen Inter-

esse derved, at det, paa Constanten nær, falder aldeles sammen

med en af Lagrange, allerede for henved hundrede Aar siden,

udviklet Formel for Distantsparallaxen. I sin berømte Af-

handling : Mémoire sur le passage de Venus*) har nemlig

Lagrange ved Indførelsen af et vist Punkt, som han kalder

Parallaxepolen, reduceret de ellers meget indviklede Formler til

det simple Udtryk (1. c. p. 273):

cos Z' = cos [Z— iu cos ^ eller

Z' = Z — iu cos ^.

Betegne vi her det ene af Parallaxe afficerede Legeme (f. Ex.

Solen) med -S, og Parallaxepolen med P; indsætte vi de oven-

for brugte Betegnelser, udtrykke den lineare Afstand imellem

*) Histoire de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres, Année 1766.

Berlin 1768.
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begge Legemer ved /, og betegne endvidere med tt og p de

to Legemers Horizontalparallaxer, kan Formlen skrives:

—. = — Qnp cos [8P) IL

Q er Observationsstedels Afstand fra Jordens Midtpunkt. — Saa-

ledes coincidere begg(i Formlerne aldeles.

At man saa langt tidligere er kommen til Udtrykket for

Parallaxen (II), hidrører fra, at der netop i Tredsindstyverne

af forrige Aarhundrede. ved de to dengang indtræffende Venus-

passager over Solskiven, var given en speciel Anledning til

Bearbeidelsen af Læren om Parallaxen i den her omhandlede

Retning. — Forøvrigt er den nu fremkomne Overeensstemmelse

imellem Udtrykkene for Distantsaberrationen og Distantsparallaxen

i Grunden meget naturlig, skjondt-den vanskeligt vilde sees

a priori. Dertil behøves kun at erindre det Slægtskabsforhold,

der i sphærisk Henseende aabenbart existerer mellem disse to

Phæ.nomener, skjøndt de i physisk Henseende ere saa aldeles

fremmede for hinanden. Denne Analogi røber sig allerede i de

simple, almindelig bekjendte Udtryk, der gjælde for den aarlige

Fixstjerneaberration og den aarlige Fixstjerneparallaxe i Længde

og Brede.

Aberrationspolen giver endnu Anledning til korteligen at

omtale en meget elementær Sag, som det har undret mig ikke

at finde fremsat i nogen Lærebog. — Ved Construktionen af

del Punkt, som en Stjerne i et givet Tidsmoment tilsyneladende

indtager i sin Aberrationseliipse , anvendes nemlig udelukkende

den Fremgangsmaade, som Lambert, saa vidt mig bekjendt, først

har lært*), og som kommer ud paa , at Solens Plads, ifølge en

vis Regel, afsættes paa den lille Cirkel, som omskrives Aber-

rationsellipsen. En Perpendikel nedfældt fra dette Punkt paa

') Berliner astronomisches Jahrbuch fiir 1776. Berlin 177-'/, S. 116. Maa-

skee har Laiande allerede tidligere fundet paa den samme Fremgangs-

maade, da den alt Ian-es i forstc Udgave af hans Astronomie, tredie Bind,

g 2826.
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Ellipsens Storaxe, skjærer derpaa Ellipsen i Stjernens apparcnle

Sted.

Det Samme opnaaes imidlertid lettere ved blot al lægge en

Storcirkel igjennem Aberrationspolen og Stjernens sande Plads.

Forlænget ud over Stjernen skjærer den nemlig Ellipsen i det

apparenle Sted. Afstanden imellem det sande og det apparente

Sted er forovrigt == x sin (AiS). Denne Construction, om hvis

Rigtighed man meget let kan overbevise sig, er altfor simpel

for at den kan være ny.

I Mødet var fremlagt:

Fra Ohio State Agricultural Society i Columbus, Ohio.

Fimfzehnter Jahresbericht der Ohio Staats - Ackerbaubehorde.

Columbus, Ohio 1861.

Fra Udgiveren af American Journal of Science.

American Journal of Science and Arts, Vol. XXXII Nr. 94, 95, 96.

_ - — ~ — XXXIII — 97, 98&99.

New Haven 1861 & 62.

Fra Prof. Dana.

A review of the classification of Crustacea with reference to

certain principles of classification.

Fra Col. 1. D. Graham i Chicago.

Report of the improvements of the harbours of the Lakes for

1865.

Annual Report of Brevet-Lieut. Col. I. D. Graham for the Year

1858. Washington 1859.

10 Lake Harbour Maps.

Fra Astronomicai Ohservatory of Harvard College.

Annals, Vol. III. Cambridge 1862.

Occultations and Eclipses observed at Dorchester and Cam-

bridge, Massachusetts.

The Astronomicai Journal, Vol. I Nr. 13.
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Prof. O. P. Bond. On the companion of Sirius.

— Account of the Comct II, 1861, as scen at

the Observalory of Harvard College.

— Continuation of Accouut of Ihc Comet II, 18(11.

— On the oulline of the head of the comet of

Donati. 1858.

— Moon Culminations. 1859.

Fra Académie Imperiale des Sciences i Sf. Petershourg.

iMémoires, Tome IV, Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 t& 9. St. Peters-

hourg 1861—U2.

Bulletin, Tome IV, Nr. 3, 4, 5 & 6.

Fra Société Imperiale des Naturalistes i Moscou.

Bulletin. Année 1861 Nr. 2, 3 & 4. Moscou 1861.
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Mødet den 6'" Marts.

Hr. Professor Worsaae meddeelte nogle Iagttagelser over Jern-

alderen i Danmark, som ville senere blive meddeelte.

En Ubenævnt i Pau i Frankrige tilbyder en Belønning af

250 fr. for at faae nogle Blade af Leibnitz bekjendtgjorte, som

angives at være Extracter af Newtons Differentialregning og an-

tages at fmdes i det Leibnitziske Skab i Bibliotheket i Hannover.

Hr. Dr. med. R. Bergh indsender en Afhandling om Aeoli-

diaderne, som han ønsker optagen i Selskabets Skrifter. Komi-

teen bestaaer af de Herrer Etatsraad Bendz, Prof. Hannover og

Prof. Reinhardt.

Den meteorologiske Komitee som forbereder et nyt Hefte

af CoUectanea meteorologica, udbeder sig en Sum af 160 Rdlr.

59/3 tilbagebetalt, hvormed den i Anledning af Forarbeiderne

til Udgivelsen har overskreden sin aarlige Indtægt for ifjor , og

desuden i sammxe Anledning et Tilskud af 150 Rdlr. for iaar,

hvilket blev bevilget.

I Mødet var fremlagt:

Fra Société des Sciences Naturelles de Strasbourg.

Mémoires T. V. 2. et 3. Livraisons. 1862.

Fra M. V. Regnault i Paris.

Relation des expériences pour determiner les lois et les données

physiques nécessaires au calcul des Machines å Feu. Tome
II. Paris 1862.

3
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F'ra Videnshahernes Selskab i Upsala.

Nova Acta. Series III. Vol. IV. Fase. 1. Upsala 1862.

Upsala Universitets Årsskrift 1 861 . Philosophi, Språkvetenskap och

Historiska Vetenskaper.

— — — — Riits- och Stats Vetenskaper.

— — — — Mathematik og Naturvetenskap.

— — — — Theologi.

— — — — Medicin.

Fra Vetenskaps-Ahademien i Stockholm.

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Føljd

III IJand, 2 Hefte. Stockholm 1860.

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar 1 8de

Årgangen 1 861. Stockholm 1862.

Meteorologiska lakttagelser i Sverige, II Band 1860. Stockholm

1862.

Mødet den 20'=^ Marts.

or. Professor Steenstrup fremlagde paa egne og Medarbeiders

Hr. Dr. phil. Liitkens Vegne Beskrivelse og Afbildning af en

ved de danske Kyster i Begyndelsen af Novbr. 1862 opdreven

kæmpestor Klumpjisk [Mola nasus Rf.), samt af nogle i Atlanter-

havet af Dhrr. Skibscapitainer Hygom og Andrea fiskede mær-

kelige Smaaformer af den samme Slægt. — Fremlægningen led-

sagedes med følgende Bemærkninger:

Den Kæmpe-Klumpjisk^ som den 4de November 1862 op-

drev paa Sevedøe i Storebelt og hvilken Universitetets zoologiske

Mnseum ved Dhrr. Birkedommer H. V. Fiedlers og Styrmand

Fr. Fiedlers Omhu og Interesse for Sagen var saa hel-

digt allerede den 7de November at have i sin Besiddelse, ud-

mærkede sig for det første ved sin betydelige Størrelse; dens

Totallængde beløb sig nemlig til næsten 3 Alen fra Snude-

spidsen til Halefmnens frie Rand, og dens Vægt, efter Jern-
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baneselskabels Fragtbrev, til ikko iniiKlrc eiid 710 5. Dernæst

ved (len noget langstrakte Forni , idet nemlig den største Høide

her f'ørholdt sig til Totallængden som 3:5, medens et Forhold

som 2 : 3 er det almindelige hos de mindre Klumpfiskefornier

[Mola Retzii Ranzani). Fremdeles derved, at der langs henad

Forkroppens Sider løb to ophoiede Kjole, den ene over Øiet,

den anden under samme, hvilket gav denne Deel af Legemet et

sexkantet Gjennemsnit, som ikke findes hos Mola Retzii^ der

navnligen mangler den underste af disse Sidekjole aldeles.

Et endnu mere eiendommeligt Physiognomi fik denne Kæmpe-

Klumpfisk derved, at Hovedet sprang frem foran og over den

lille Mund i Form af en but kegledannet Snude eller Tryne. —
Gat- og Rygfinne vare forholdsviis lave og brede (deres Høide

omtrent ^/s af Totallængden eller ^/s af den største Høide), ad-

skilte fra Kroppen ved en dyb Hudfold og tillige ved Indsnit ret

vel adskilte fra den tykke Halefinne, der gik i Eet med Kroppen

og hvis Rand var deelt i c. 10 afrundede Lapper. Ragved de

skarpe Kjæberande fandtes ingen Spor af de hos Mola Retzii

forekommende Tandknuder; Haleranden var ligesom beslaaet

med en Række af Reenstykker, anbragte i Indsnittene meUem

dens Lapper; en stor lludknogle udfyldte Spidsen af Trynen,

og hdt nedenunder Munden støttedes Rugkjølen af 3 Hudknogler,

af hvilke den øverste og største havde en Længde af 4 Tommer

og en Tykkelse af IV2 Tomme. Deels paa Grund af Hudens

Reklædning med Reenkorn overalt saavel paa Kroppen som paa

Finnerne, deels paa Grund af det paa sine Steder indtil 3

Tommer tykke, hvide, bruskhaarde indre Hudlag, kunde dog

hverken disse Hudknogler eller Finnestraalernes Antal erkjendes

uden Dissection. Efter denne viste det sig, at der var 12

Straaler i Rrystfinnerne, 17 i Rygfinnen, 14 i Gatfinnen og 12

i Halefinnen. — Hvirvlernes Antal fandtes at være 16. Hvad

Indvoldene angaaer skulle vi her kun udhæve den uparrede

Æggestok^ som svarede tfi den af Home^) givne Frem-

*) Lectures on comparative Anatomy (1828) t. VI tab. LI.

3'
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stilling deraf. 1 Fordøielseskanalen fandtes kun Tang (især

Bændeltang) og talrige Bothriocephaler, i Leveren en uhyre

IMængde Anthocephaler og paa Gjællerne c. 60 Cecrops La-

trellii Leach.

Skjøndt der, efter vor Mening, neppe er nogen Form af

Klumpfiskeslægten, om hvilken det hyppigere er bleven antegnet,

at den er dreven op eller er bleven fanget ved de europæiske

Kyster, end netop denne, er den dog i Reglen forsaavidt bleven

miskjendt, som man i Almindelighed har slaaet den sammen

med den meget mindre og i mange Henseender temmelig for-

skjellige M. Retzii (Ranz.) under det fælleds Navn » Orthragoriscus

Mola (Linn.)'i, en Benævnelse, der helst maa opgives aldeles, da

den kun kan avle Misforstaaelse og Uklarhed.

De Exemplarer af Klumpfiskeslægten, som hidtil ere stran-

dede ved de skandinaviske Kyster, synes alle at have været af

M. Retzii] saaledes, foruden det af Retzius^) beskrevne Ex-

emplar, et, der fandtes dødt ved Helsingør og hvoraf der mellem

afdøde Pastor H. C. Lynghyes^ paa Universitetets zoologiske

Museum opbevarede Papirer findes en Afbildning; et, der blev

fanget 1849 ved Gilleleie, og hvoraf et smukt Skelet, udarbeidet

af nuværende Adjunkt Lorenzen i Sorø, opbevares i Universite-

tets physiologiske Museum i Spiritus ; fremdeles 3 Exemplarer i Gø-

teborgs INIuseum, hvorom Dhrr. Intendant Malm og Mag. Tliudén

velvilligen have meddeelt os Underretning. Ved Blokhusene i det

nordlige Jylland opdrev der imidlertid 1861 en to Alen lang Klump-

fisk, af hvis Skelet Hr. Branddirektør Carstensen har indsendt nogle

Stykker, som tyde paa, at det netop har været en Mola nasus. For-

resten have vi gjenkjendt den forehggende eller i al Fald meget nær-

staaende Former i i2tcÅarc?sons-) Afbildning af en ved Scarborough

opdrevet »Orthr. Mola'< af 120 Punds Vægt og en Længde af 3

^) Kongl. Svenska Vetenskaps Akademieiis Nya Handlingar t. VI (1785) p.

116—21 tab. IV.

') Yarrell: history of biitish fishes 3''' edition, vol. 2 (1859) p. 432 (Træsnit).



39

Fod og 6 Tommer : i O, Bryen BelUnghams ^
\ fortrjeHelige IJe-

skrivelse af en i 1839 ved Irland fanget Klumplisk, i Fod lang

og 196 S tung, hvilken Beskrivelse er den eneste, som omtaler

Hudknoglerne oven- og nedenfor Munden samt i lialeranden

;

fremdeles i den af Storer-) afbildede Fisk, hvis Nægt angives til

c. 200 t? og Længden til 4^2 Fod. Endvidere synes det at

være denne Art, Eome^) har aftildet, ligesom ogsaa Domsmas*)

Afbildning og Beskrivelse af en i Middelhavet fanget Klunipfisk vist-

nok horer herhen ; fremdeles Honttuyns^) efter en ham af Professor

Burmann meddeelt Tegning gjengivne Afbildning af en Klump-

fisk fra det gode Haabs Forbjerg og sluttelig den af Plancus'')

afbildede 400 S tunge »Mola altera» , som hører til de bedre

af de Fremstillinger, man har af denne Form. Derimod er det os

tvivlsomt, om de af Salviani']^ Rondelet^), AldrovandP), Gesner'^^),

Duhaniel^^) , Ranzani^"-] og Sicainson^^t afbildede Klump-

fiskeformer forestille den samme eller andre med den mere

eller mindre nærbeslægtede Former. Som Slægtsnavn bør det

Guvierske Mola (1798) hævdes, der har Aldersfortrinet forud

*) Charlesworths magazine of natural history, new series, vol. IV (1840)

p. 235.

'1 Report on the fishes, reptiles and birds of MassachuseUs (Boston 1839)

p. 170 tab. 3 1". 1.

3) 1 c. f. tab. L.

*] Verhandelingen uitgegeven door de maatschappye der Weetenschapen te

Haarlem. XII Deel (1770) p. 413, c. tab.

*) iNatuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mi-

neraiien. 1 Deel (1765), 8 Stuck t. 68 f. 7.

^j De Bononiensi scientiarum academia commentarii t. III (1755) p. 331

tab. VIII.

^) Aquatilium animalium historiæ liber I""«« (1554) p. 155 c. lab.

*) Libri de piscibus marinis (1554) p. 424.

9) De piscibus libri V (1613) p. 410.

'°) Historia animalium liber 4tns (1558) p. 754.

>') Traité générale des péches et histoire des poissons, qu'elles fournissent.

t. III (1777) p. 306 tab. 23.

'*) Novi Commentarii Acad. Scient. Inst. Bononiensis t. III (1839) t. IV.

'3) The natural history of Dshes, amphibians and reptiles. vol 1 (1838)

p. 199.



for Schneiders OrtJiragoriscus (1801) og Shaws Cephalus (1804),

og som Artsnavn kan nasus anvendes, da det neppe kan be-

tvivles, at Raflnesques Diplanchias nasus^] er en herhen hørende

Form. Mola nasus, som vi altsaa ville kalde den foreliggende

Form , er udentvivl et ægte pelagisk Dyr , der beboer det

aabne Atlanterhavs varmere Strøg, hvor den blandt andet er

seet og undersøgt af Professor Reinhardt paa hans lljemreise

fra Brasilien, men den er funden lige fra Amerikas Kyster til

de danske og engelske mod Nord og indtil henimod det gode

Ilaabs Forbjerg mod Syd. Ved Europas Kyster synes den iøv-

rigt ikke at have vist sig saa ganske sjelden.

Af den mindre Form , som vi med Ranzani ville kalde

Mola Retzii, kjendes ikke med Sikkerhed noget Exemplar af

mere end 23 Tommers Længde; den har en noget kortere,

mindre langstrakt Figur, hvis Høide forholder sig til Total-

længden = 2:3; den mangler aldeles den fremspringende Tryne

saavelsom Sidekjølene, navnligen den nedre; Haleflnnens frie

Rand er lige eller kun ganske svagt bugtet, og den er ikke ved

Indsnit adskilt fra den høie og smalle Ryg- og Gatfinne; Straa-

1erne kunne tælles i disse uden Dissection, mindre let derimod

i den tykkere Halefmne. Paa de to foreliggende Exemplarer

(det før omtalte Skelet i Universitetets physiologiske Museum og

det af Prof. Krøyer'-) beskrevne i det kongelige Museum) fandtes

12—13 Brystfmnestraaler, 18 Ryg-, 17 Gat- og 12— 14 Ilalefmne-

straaler. Retzius er den eneste Forfatter, som omtaler Hale-

finnens Randknogler , der dog Ugesaalidt mangle her som hos

Mola nasus, om de end undertiden kun ere lidt udviklede ; lige-

ledes er han den eneste, som beskriver de charakteristiske

Tænder eller Tandknuder, som paa den indre Deel af Kjæberne

sondre sig ud fra den almindelige, Kjæberne beklædende Tand-

') Ranzani (I. c). Det er nemlig ganske klart, at Bafinenque har taget

den Fure, som hos alle Klumpfiske fortil begrændser den bevægelige

Deel af Gjællelaaget, for en forreste Gjællespalte.

^] Danmarks Fiske, 3die Ueel p. 732.
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masse, lliulknoglerno i Trynen og nnfler Mnnden, i lUigkanten,

savnes derimod lios denne Art, til hvilken man fornden Retzms's

oij Kroyers Exemplarer kan henføre den 1780 ved Hrest fanj,'ne

Kliunplisk^); ogsaa den i »Faima Japonica-)" afljildede Form

kunde fores herhen , naar det ikke syntes mindre rimeligt , at

den samme Art skulde træffes ved Japan og i den nordlige

Deel af Atlanterhavet. Derimod er det forekommet os noget

tvivlsomt, om de af Borlase^), Donovan"^) og YarrelP) afbildede

endnu mindre (14 Tommer lange) og forholdsviis endnu kortere,

men kun ved de engelske Kyster iagttagne, Klumpfiskeformer

kun skulde være den noget yngre Form af den samme Art.

En tredie Hovedform indenfor Slægten er den, som Retzius

(1. c.) benævnte Tetrodon truncatus, men som ofte er ble-

ven beskreven og afbildet under mange forskjellige Navne.

Da vi have kuimet sammenholde de af Aldrovandi^) , Bor-

lase']^ Plancus^), Donovan^)^ Schneider^^), Commerson ^^)

og Richardson^'-) meddeelte Figurer af mere langstrakte Klump-

fiskeformer med et udstoppet Exemplar i Universitetets zoo-

logiske Museum, troe vi at kunne udtale som vist, at alle

disse Fremstillinger kun gjengive een og samme Art. Denne

afviger, som allerede Nardo^^} har udviklet, fra de to typiske

i¥o^a- Former {M. nasus og M. Retzii) ved flere ikke uvigtige

') Journal de physique t. XVI (1780) p. 58 tab. 2.

^) Pisces t. 127.

3) The natural hislory of Cornwall (17.58) tab. 26 fig. 6 (Sunfish l'rom Loo)

<) The natural hlstory of british fishes. Vol II (1803) tab. 25.

5) A history of british fishes. Vol II (1836) p. 350.

«) 1. c. p. 413 (Træsnit).

^) 1. c. tab. 26 fig. 7 (Sunfish from Mountsbay).

«) 1 c. t. II (1746) tab. 17.

9) 1. c. tab. 41.

'f") Blochii systenia ichthyologicum (1801) t. 97.

") Lacépéde: histoire naturelle des poissons, vol. I (1798) tab. 22.

'^) I. c. p. 441.

'') Conciderazioni sulla famiglia dei pesci Mola e sui caratteri che li distin-

guano (Annali delle Scienze del Regno Lombardo-Veneto, 1840.).
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Forhold; Legemsformen er saaledes meget langstrakt, saa at For-

holdet mellem Høiden og Længden bliver som 1:2; de nøgne

tyndhudede Finner ere hverken beklædte med Beenkorn eller

Beentorne, og Straalerne kunne derfor tælles uden Vanske-

lighed i dem alle; Halefmnen, der hænger umiddelbart sammen

med de andre uparrede Finner, er heelrandet, uden Fiandknogler,

og indtager en eiendommelig skjæv eller skraa Stilling, paa

Grund af den Maade, hvorpaa Legemet bagtil er skraat af-

studset ; de talrige , tætstillede Halefinnestraalers Penselform

er ogsaa noget for denne Art eiendommeligt, og hertil kommer

endelig de længere og spidsere Brystfinner , Hudens større

Fasthed og Ostracion-nglige Sammensætning af smaa sexkantede

Beenskjolde samt en livligere, deels stribet, deels plettet og

marmoreret Tegning' I. Finnestraalernes Antal finde vi at være

13 i Bryst-, 19 i Ryg- og Gat- og 18 i Haleflnnen. Af

Plancuss Beskrivelse af dens indre Bygning synes det ogsaa at

fremgaae, at denne i flere væsenlige Forhold er forskjellig fra

de ægte Molers. Det kan saaledes maaskee blive nødvendigt at

udsondre denne Art fra de andre ved et eget Slægtsnavn , og

som saadant vil da det af Nardo foreslaaede Ranzania blive at

anvende , saa at Arten vil blive at benævne Uanzania truncata

(Retz.). Ligesom M. Retzii kjendes den kun fra Europas atlan-

tiske og Middelhavskyster, ikke tillige , som M. nasus , fra den

amerikanske Side af dette Verdenshav.

Der kjendes saaledes {naar Lienards Orthragoriscus lanceolatus-)

lades ude af Betragtningen) kun 3 sikh-e Arter af Klumpfiske.

Ranzanis Forsøg paa at kløve denne Gruppe i 6 Slægter og

16 Arter var aldeles forfeilet, og næsten alle maae de forsvinde

igjen af Systemet. De ganske smaa piggede Klumpfiske-

former, som nogle Gange ere blevne fiskede i Atlanterhavet og

') Bedst gjengivet af Commerson (I. c).

*) Revue zoologiqne (1840) p. 291.
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beskrevne ni Fallas*), Koelreuter^) , MitchilP] og Gachet*)^ bør

ligeledes forsvinde af Systemet ; de repræsentere nemlig hverken

særegne Arter (» Orthragoriscus spi'nosus" Sctm.) eller særegne

Slægter [Molacanthis Swainson, Acanthosoma <le Kay), end sige

en egen Familie (Molacanthidæ Gill), men efter vor Over-

beviisning kun de yngre Udviklingstrin af 71/o^a- Slægten. Vi

støtte denne Udtalelse paa Undersøgelsen af to liøist interes-

sante smaa Individer, som ere indsamlede i den tropiske Deel

af Atlanterhavet af Dhrr. Skibscapitainer Hygom og Andrea og

som vise, i hvilken overordenlig Grad de spæde il/o^a-Unger ere

forskjellige i Form, Physiognomi og Beklædning fra de udvoxne.

Den nærmere Beskrivelse af disse Unger saavelsom af selve

Kæmpe -Klumpfisken forbeholdes Selskabets Skrifter tilligemed

Bemærkninger om denne Fiske-Slægts Levemaade, om forskjel-

lige den tillagte Egenskaber og Livsyttringer, dens Parasiter o. s. v.

saavelsom i det Hele den nærmere Begrundelse af de her i al

Korthed sammenstillede Resultater , som kunde antages at være

af mere almindelig Interesse.

I Mødet var fremlagt:

Fra Oespllschaft der Wissenschaften i Leipzig.

Berichte iiber die Yerhandlungen. Mathematisch-Physische Classe

1861. I. II. Leipzig 1862.

— — — — Philologisch-Historische Classe

1861. II-IV. Leipzig 1862.

G. Harstenstein : Lockes Lehre von der menschlichen Erkennt-

niss in Vergleichung mit Leibnitz's Kritik derselben. Leip-

zig 1861.

W. Roscher: Die deutsche Nationaloekonomie an der Grånz-

scheide des sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Leipzig 1862.

») Spicilegla zoologica fase. VII (1770) p. 39 tab IV fig. 7.

*) Novi Commentarii Acad. Scient. imper. Petropolitanæ t. X (1766) p. 337

lab. VIII fig. 2 og 3.

^) Annals of the Lyceum of natura! history of New York, vol. II (1828)

p. 264 tab. V. fig. 1.

*) Actes de la societé Linnéenne de Bourdeaux, t. V (1832) p. 253.
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W. Hankel: Messungen iiber die Absorption der cheraischen

Strahleu des Sonnenlichtes. Leipzig 1862.

P. A. Hansen: Darlegung der theoretischen Berechnung der in

den Mondtafeln angewandten Storungen. 1ste Abhandhmg

Leipzig 1862.

Fra Fiirstlich Johlonowshische Gesellschqft i Leipzig.

V. Bøhmert: Beitråge zur Geschichte des Zunftwesens. Leipzig

1862.

Etienne Laspeyres: Geschichte der Volkswirthschaftichen An-

schaniingen der Niederlånder und ihrer Litteratur zur Zeit

der Republik. Leipzig 1863.

Fra Naturw. Verein fur Sachsen u. Thiiringen in Halle.

Zeitschrift fiir die gesammten Naturw issenschaften. Band XVIII

Hefte 7—12. Berlin 1861.

— - - — — Band XIX,

Hefte 1-6. Berlin.

Fra Société Vaudoise des Sciences Nafiirelles i Lausanne.

Bulletin, Tome MI Nr. 49. Lausanne 1862.

Fra Société Géologique de France.

Bulletin, II Serie Tome XVIII fra 44— 52. Paris 1861.

— - — — XIX — 33-25. — 1862.

Fra Ohservatoire Physique central de Russie i St. Petershourg.

Annales Année 1859 Xr. 1 & 2. St. Petersbourg 1862.

Fra Videnskabernes Selskab i Christiania.

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i 1861. Christiania 1862,

Fra Universitetet i Christiania.

Fortegnelse over de Forelæsninger der skulle holdes i det Kon-

gelige Frederiks Universitet i dets 98 & 99 Ilalvaar. Chri-

stiania 1862.

Schiibler: Die Culturpflanzen Norw egens. Christiania 1862.

Irgens: Geologiske Undersøgelser i Bergens Omegn. Christiania

1862.

Kort over Jordbunden i Ringeriget og Hardeland.

Sars: Beskrivelse over Lophogaster typicus. Christiania 1862.

Fra Observatoriet i Altona.

Astronomische TSachrichten Nr. 1386— 1405.

Fra konigl. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Gottingen. 10de Bd.

Gøttingen 1862.
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Mødet den 10''" April.

Kassecommissionen forelagde følgende Regnskabs -Oversigt for

Aaret 1862:

Indtægt.

nUenter af Selskabets Fonds.
n \)CA af'>5 000R(ll k"l Forskrivninir . . .
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Udgift.

A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virk-

somhed:
I. Embedsmtendenes Gager og Budets

Lønning
Løbende Ldgifter til Brænde, Lys, Porto

m. V. samt Gratilikationer

II. a) Selskabets Skrifter

Præmier
b) Ordbogen

Den meteorologiske Comitee
Begestum diplomaticum . .

B. Understøttelser til videnskabelige Foreta-

gender :

Den naturhistoriske Forening for 1862. .

Opførelsen af et Magnetisk-meteorologisk

Observatorium (ifølge Budget for 18(52

og Beslutn. 23 Jan. 1863)

Aarets Udgifter .

Aarets Indtægter

Overskud . . . .

Kassebeholdning fra 1861 .

Indkjøbt Obligation paa 1000 Bdl. i Sta-

den Kjøbenhavns Laan

Kassebeholdning ved Udgangen
af Aaret 1862

Rd.

850
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Ur. Prof. Ussing meddelte derpau

Beniærknioger angaaeude den rette Opfattelse af nogle berenite

autike Statuer.

1.

Den Capitolinske Eros med Buen (afbildet i Wiukelmanns

Werke VI, 13 Taf. VI
; Clarac, Musée de Sculpture pi. 642, n. 1464

;

Wieseler, Denkmaler der alten Kunst II, Nr. 631) er et henri-

vende Konstværk. Ldforelsen er noget haandværksmæssig og

viser let, at det ikke er en Original, men en Gopie, vi have for

os ; men igjennem Gompositionen gaaer der en saadan Ynde og

et saadant Liv, at man føler sig grebet deraf, selv om man ikke

ganske forstaaer det, — og dette synes næsten at være Tilfældet

med dem, der hidtil have beskrevet den').

At denne Figur ogsaa gjorde Lykke hos de Gamle, frem-

gaaer af den store xMængde Gjentagelser af den, der ere beva-

rede. Vi kjende omtrent 13 temmelig lignende Fremstillinger af

det samme Motiv. Ganske lignende er en smuk Statue i Louvre

(Clarac, Musée de Sculpture pi. 282, n. 1488), og en maaskee

endnu udtryksfuldere i det keiserlige Museum i Petersborg (Gla-

rac pi. 646, n. 1471); dernæst en i Villa Albani, hvis Hoved rigtig-

nok ikke hører til Kroppen (Clarac pi. 644 B, n. 1471 C)-), en

i Museum Worsleyanum (Vol. I, 97), en i British Museum (An-

cient Marbles of the Br. M. X, pi. 21; Clarac pi. 650 B, n.

1471 A), en i Carhsles Samling med et Hoved, som ikke hører

dertil (Clarac pi. 650 C, n. 1471 B), og en i Fyrst Demidoffs

') Friedrichs, Praxiteles u. die Niobegruppe, S. 23 f. mener: »Der bogen-

spannende Eros ist das Weriv einer Kunstlers, der wie Bernhardy von

den alexandrinischen Dichtern sagt »ohne geistios zu sein der hoheren

Begeisterung entbehrt«. Den, der ikke kan see, at den omtalte Eros

ikke spænder Buen, kan rigtignok ikke have Ret til at fælde nogen Dom
over den; man maa dog forstaae en Mening, inden man criticerer den.

'j Det er formodentlig denne, hvoraf der findes en Afstøbning i Thorvald-

sens Museum, Nr. 35; men Hovedet mangler, og en moderne Restauration

har som Støtte tilføiet en Kølle med en Løvehud over.
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Samling (Clarac pi. 650, n. 1491). En anden Statue i British

.Museum (Ancient iMarbles XI, pi. 36; Clarac pi. 650, n. 1495

A.) har endnu ikke løftet Buen saa høit; en anden i Louvre

(Clarac pi. 281, n. 1489) har den Egenhed, at den løfter Blikket

opad; en i Venedig frembyder en noget overdreven Bøining af

Legemet, men er ellers et smukt Arbeide (Zanetti Statue di San

Marco II, 21; Clarac pi. 651, n. 1485). Den i den Pembrokeske

Samling (Clarac pi. 650, n. 1495) synes at fremstille Eros i en

mere voxen Alder; i Overeensstemmelse hermed er det skjelmske

Udtryk forstærket; Buen er mindre; ved Restaurationen er den

desværre bleven vendt den forkeerte Yei.

Alle disse ere aabenbart meer eller mindre frie Copier

efter den samme Original. Det er en uvæsentlig Forskjel, at

den Træstamme, hvortil Figuren læner sig, og hvorpaa i Almin-

delighed Gudens Pilekogger hænger, i nogle Exemplarer i Stedet

for Koggeret bærer et Løveskind, nemlig i den venetianske Sta-

tue, i den keiserlig russiske og i den første i British Museum.

Man har stridt, om denne Original var af Praxiteles eller

Lysippos^), et temmelig ørkesløst Spørgmaal for os, da vi alde-

les mangle de positive Data, som ene kunde afgjøre det; og

hvem tør paastaae, at ikke endnu en tredie Konstner kunde være

Mesteren? Jeg vil kun bemærke, at man næppe har Ret i at

paastaae, at Compositionen skulde være for dristig for en Mar-

morstatue, og derfor fra først af maatte være beregnet paa Bronce.

Den kan udentvivl lige saa godt være beregnet paa Marmor.

Hvis Træ.stammen ved Siden skulde bevise, at det var en Copie

efter Bronce, maatte det Samme gjælde om de allerfleste antike

Marmorstatuer-). Hvad det kommer an paa for os, det er at

faae en Forestilling om, hvordan dette Konstværk var, da det

») S. Visconti, Mus. Pioclem. VU, p. 93. Anm. zu Winkelmanns Werke,

VI, 2, S, 195,

^) Stephani, Apollon Doediomios, S. 9.
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stod i sin oprindelige Herlighed uangrebet af Tidens Vold, og at

forstaae, hvilken Tanke Konstneren har forbundet dermed.

Alle Exemplarerne ere mere eller mindre restaurerede, og

af Buen er der i Regelen Intet eller dog saare Lidet tilbage;

men Armenes Stilling angiver saa bestemt, hvorledes den har

været holdt, at der ikke kan være nogen Tvivl om at Restaura-

tionen her i det Væsentlige har truffet det Rette. Eros vender

Hovedet til høire Side; begge Armene ere udstrakte i samme

Retning ; den venstre Haand holder midt paa den store Bue, den

høire holder paa den øvre Ende af den, medens Buens modsatte

Ende berører Figurens høire Skinnebeen; Buens Krumning ven-

der indad imod Legemet. Man har kaldt den den bue spæn-

dende Eros; men, saasnart man tænker efter, vil man let ind-

see, at paa denne Maade spænder Ingen sin Bue, hvad enten

man forstaaer dette L'dtryk om at stramme Strengen ved at snoe

den om Pilens Ende eller om at trække den ud for at lægge

Pilen til Rette paa den. Derfor have ogsaa senere Forfattere

sagt: «Nei, han spænder ikke Buen, han prøver den kun».

Saaledes Anmærkningen til Winkelmanns Werke, VI, 2, S. 195

og Wieseler til Denkm. d. a. K. II, Nr. 631. Dette er mig

lige saa uforstaaeligt. Det eneste Bidrag til en Forstaaelse deraf

jeg har fundet, er i Zanettis Statue di San Marco, og temmelig

lignende i Alfred Maurys Text til Claracs Musée de Sculpture.

Paa Kobbertavlen i sidstnævnte ^ ærk er Statuen betegnet som

«Amour tendant son arc«, men i Texten indtræder den omtalte

Rettelse. Tom. IV, p. 163 hedder det: »L'Amour tourné vers

la droite, tient de la main droite un bout de V arc, ap-

puie r autre bout sur la jambe et "tire 1' arc par le milieu avec

sa main gauche.« Han beraaber sig paa Ovids Metam. V, 883:

"oppositoque genu curvavit flexile cornu». Ovid taler om Amor,

der skal til at spænde sin Bue. Inden han binder Strengen paa

den, bøier han den over sit Knæ, for at gjøre den myg, og for

at give den den Krumning, den skal have. Han sætter Knæet

imod Midten af Buen, og med en Haand paa hver af Buens Ender
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trækker han disse ind imod sig. Det er en ganske anden Stil-

ling end den, Statuen viser os. Her tager han, efter den om-

talte Forklaring, med den ene Haand fat paa Midten af Buen

og trækker denne til sig, medens det høire Skinnebeen og den

høire Haand holde begge Enderne tilbage. Jeg kan ikke tænke

mig nogen mindre hensigtsmæssig Maade at prøve en Bues

Spændighed paa; men fremfor Alt maa det bemærkes, at, hvad

enten han spændte Buen, eller han blot prøvede den, maatte der

vise sig nogen Anstrengelse i Legemet, navnlig i Arm-Musklerne

;

man maatte see, han trak i Buen^). Men Intet er mindre Til-

fældet. Ikke en eneste Muskel er spændt; igjennem hele Figuren

gaaer der et Udtryk af Varsomhed, som er Anstrengelsen aldeles

modsat. Derfor synker han saa smaat i Knæerne, derfor bøier

han Overkroppen en bile Smule fremad. Ikkun det skjelmske

Blik er fast hæftet paa en bestemt Gjenstand; men denne Gjen-

stand er ikke Buen.

Men hvad gjor han da med sin Bue? Han gjør endnu In-

tet med den, men han vil bruge den. Det er en af Billedkon-

stens største Triumpher, naar den i sin Fremstilling af en Hand-

ling ikke blot giver et bestemt Øieblik, men giver dette med en

saadan Fylde , at man føler . hvad der er gaaet forud og

hvad der følger efter. Malerkonsten synes lettere at opnaae

dette, da den kan samle en Mængde forskjellige Personer og

en Mængde betegnende Omgivelser paa samme Billede; for

Billedhuggeren synes det at være vanskehgere , men desto

større er vor Beundring for ham , naar han i en enkelt Fi-

gur forstaaer at vælge Momentet saaledes, at det, saa at sige,

fortæller den hele Historie. Dette har Thorvaldsen gjort i sin

Mercur. Han har hverken fremstillet ham spillende paa Fløiten

for at dysse Argos i Søvn, eller dræbende Argos, men han har

') Saaledes have heller ikke Englænderne Ret, naar de med et mere ube-

stemt Udtryk end de Andre, kalde ham »Cupid bending the bow.« Han

bøier ikke Buen
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valgt del mellemliggende Øjeblik, som viser hen hiuule |»a;i det

første og paa det andet. Man seer. han har nylig spillet; Ar-

gos er faldet i Søvn; Guden har taget Floiten fra Munden; op-

mærksomt lurende betragter han sit Bytte ; forsigtig trækker han

Sværdet ud af Skeden; i det næste Øieblik vil Uhyret med de

hundrede Oine svømme i sit lilod. — ¥A lignende Valg af Mo-

mentet finde vi i en berømt antik Statue, den vaticanske Discus-

kaster, som man i den nyeste Tid temmelig vilkaarlig har anseet

for en Copie efter Naukydes (c. 400 Aar f. Chr.), og hvoraf en

smuk Afstøbning findes i Thorvaldsens Museum Nr. 48*). Han

er ikke, som Myrons Discu.skaster, i Færd med af kaste Skiven

ud. Han holder denne endnu i den venstre Haand, og hviler

endnu rolig paa det venstre Been, men hans Blik seer opmærk-

somt hen ad Banen, og med den høire Haand synes han hge-

som at tage Maal af den. Om faa Øieblikke, naar han harfaaet

sig tilstrækkelig betænkt, tager han Kasteskiven i hoire Haand,

bøier sig fremad paa det høire Been, og kaster Skiven ud med

al den Kraft, som dette faste, ungdommelige Legeme er i Be-

siddelse af. Skjondt hans Legeme nu er i Ro, kunne vi dog

see ham i det næste ØiebHk indtage den samme Stilling, som

den myroniske Discuskaster-), hvor hver en .Mu.>;kel vibrerer i

den største Anstrengelse. I Væddemaalenes Land vilde man

sikkert allerede nu parere store Summer paa at han vilde seire

over sine Kamerater.

I den Eros-Statue, vi her omtale, er noget Lignende Til-

fældet. Ogsaa her have vi kun Forberedelsen til Handlingen,

ikke Handlingen selv, men en saadan Forberedelse, som spæn-

der Beskuerens Forventning til det Høieste, idet han hvert Øie-

blik kan vente at see Tanken blive til Handling. Guden har

fundet en Gjenstand. han vil saare med sin Piil. Hans skjelmske,

M Afbildn. i Mus. Pioclem. III, Tav. 36 og i VVinckelmanns Werke VI, Taf.

4. En lignende i Louvre s. Clarac, Mus. d. Se. pi. 286, n. 2191.

') K. O. Muller, Denkmåler d. alten Kunst, I, Nr. 139 b.

4
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lurende Blik betragter hans Bytte ufravendt; der er en Stilhed

udbredt over hele Figuren, som om den guddommelige Jæger

var bange for at den mindste Voldsomhed i Bevægelsen skulde

opskræmme hans Vildt ; derfor vender han sig heller ikke lige

om imod det; han skotter til Siden for at see det. Han har

netop spændt sin Bue ; hans Hænder holde den paa samme

Maade, som da han spændte den^); han har løftet den op; i det

næste Øieblik træder han et Skridt tilbage med den høire Fod

og stiller sig lige for sit Maal; den høire Haand slipper Enden

af Buen og lægger Pilen midt paa Strengen, medens den venstre

spænder Buen saa langt ud fra Legemet som muligt-) ; i det

næste Nu er Sigtet taget og Maalet ramt.

Hvem det er. Eros har i Sinde at træffe, har Konstneren

ikke angivet. Dersom man paa Grund af LøA'eskindet, der, som

ovenfor anført, i nogle Exemplarer hænger over Træstammen,

vilde tænke paa Herakles, vilde man tage ganske feil af Konst-

nerens Tanke. Dette Skind har ikke Hensyn til Gudens Maal,

men til Guden selv. Det betegner ham ikke som den, der nu

skal overvinde Herakles, men som den, der allerede for længe

siden har overvundet ham, som den, der selv er en Herakles

blandt Guderne. De Gamle holdt meget af at fremstille Eros

som Seirherre over Herakles, i Besiddelse af hans Rustning og

Vaaben, Løvehuden og Køllen, s. Clarac, Musée de Sculpture pi.

647, n. 1480; pi. 648, n. 1476; pi. 660 n. 1478 B; pi.

650 D, n. 1478 A; pi. 650 A, n. 1459 A. Især fmde vi ham

ofte sovende paa Løvehuden med Køllen liggende ved Siden, s.

Clarac pi. 643, n. 1457, 1458, 1459; pi. 644, n. 1474, 1474 A;

pi. 644 A, n. 1459 B.

2.

Det er en almindelig Feil hos dem, der fortolke antike

>) s. statuen hos Clarac pi. 642, n. 1463.

"} Den Giustinianiske Statue hos Clarac pi. 641, n. 14.53 viser Hænderne

i denne Stilline; det er Oieblikkel for Buen udspændes og Sigtet tages.
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Konstværker, at de fæste Opmærksomheden paa uvedkommende

eller lidet betydende Biting, og anvende stor Skarpsindighed paa

at udfinde Betydningen af Ting, hvorved Konstneren selv har

tænkt saare Lidet, 'i'iiig, som han kun har hensat, fordi han

syntes, der skulde være Noget, fordi han vilde antyde Stedet,

hvor Handhngen foregik, eller fordi et øieblikkeligt Lune indgav

ham en Tanke. Archæologernes Forklaringer af Vasetegninger

frembyde utallige Exempler paa en saadan ilde anvendt Skarp-

sindighed ; men heller ikke Billedhuggerarbeiderne ere blevne fri,

saasnart der fandtes saadanne Biting, der kunde indbyde dertil.

Paa de nærmest ovenfor anførte Fremstillinger af den so-

vende Eros findes i Almindelighed et Fiirbeen, som kryber hen

imod Figuren. Denne livhge lille Skabning, der i Syden kommer

frem allevegne, hvor man mindst venter den, kan ikke lade Ar-

chæologerue have Ro ; thi de have nu engang sat sig i Hovedet,

at den ikke maa væi'e et Fiirbeen ganske simpelt, men at den

altid skal betyde noget Andet; den skal altid være et Symbol.

Da man nu ikke blot fandt den ved disse sovende Eroter, men

ogsaa ved Billeder af Søvnens Gud selv, som ved iMarmorstatuen

i Madrid, paa hvis Træstamme findes to Fiirbeen, det ene løbende

opad, det andet nedad ^), saa meente man, det kunde være et

Symbol paa Søvnen. Da Fiirbenet, som andre Amphibier ligger

i Dvale om Vinteren, meente man, det kunde antyde en ret dyb

og fast Søvn-). Men i den Tid, det ligger i Dvale, er der jo

rigtignok Ingen, der seer det; som det viser sig for Men-

neskenes Øine og som det er afbildet paa Konstværkerne,

er det det hurtigste og livligste Dyr i hele Skabningen, og

kunde bedre være Symbol paa alt Andet end paa Søvn.

') s. Gerhard i Denkmaler u. Forschungen 1S62, S. 219, Taf. CLVII.

*) Ancient Marbles of the British Museum, XF, p. 68: »The lizard, as a

creature, which passes a considerable part of the year in a state of tor-

pidity, is held to be an appropriate symbol of sleep«. Kekulé i Gerhards

Denkm. u. Forsch. 1862, S. 311: »Das einfachste wurde es jedenfalls

seyn, wenn die Eidechse vermoge des Winterschlafs der Amphlbien un-

mittelbar als Symbol eines festen Schlummers gefasst wird.«

4»
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Andre have derfor ogsaa fremsat en ganske forskjellig Mening.

Fiirbenet er en stor Elsker af Solskin, og syntes derfor at være

et Symbol paa Lyset. Der er rigtignok her et utilladeligt Spring

i Tanken; thi fordi Dyret elsker Lys og Varme, derfor lyser

det dog ikke selv. Men man gik endnu videre. Dette »Ly-

sets Tegn« fandtes, som vi have seet, i Forbindelse med

Søvnen og sovende Figurer; idet man gik ud herfra, antog

man endog en Forbindelse med Døden, hvoraf der rigtig-

nok ikke findes mindste Spor nogensteds; og Fiirbenet skulde

nu antyde, at efter Mørket kom der Lys, efter Søvnen Op-

vaagnen, efter Døden evigt Liv*). Og til en saadan Symbolik

troer man, at en virkelig Konstner nogensinde vilde nedlade sig!

Nei her er ikke Spor af Symbol, og kan ikke være det. Sym-

bolet er en billedlig Antydning af det, man ikke formaaer at

fremstille ; ved Siden af den virkelige Fremstilling er Symbolet

ikke blot overflødigt, men forstyrrende, eller rettere sagt umuHgt.

Vil en Konstner fremstille en sovende Dreng, lader han os see,

at han sover, og det kan ikke falde ham ind, at han skulde blive

mere forstaaelig, naar han satte et Fiirbeen ved Siden af Figuren. Nei

Fiirbenet er et virkeligt Fiirbeen, og er som saadant ganske

paa sin Plads her. Det er nemlig ikke blot et frygtsomt, men

ogsaa et nysgjerrigt Dyr. Saasnart det troer, der ingen Fare

er, kryber det frem af sit Smuthul for at glæde sig over den

varme Sol og ligesom for at see sig om i Verden. Ofte kan

man see Fnrbeen saaledes nærme sig til og ligesom snuse omkring

Mennesker, der sove i det Frie; det er i Frankrig et Sagn, at

de vække den Sovende, naar en giftig Snog er i Nærheden. Det

er saaledes en smuk og simpel Ligttagelse af Naturen selv, som

Konstneren har benyttet ; han har med Glæde grebet dette Træk

for at bringe Liv ind i Statuens døde Fodstykke.

') Bachofeii i Gerhards Denkmåler u. Forscliungen 1862, S. 328.
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I Italien og Grækenland vrimler det af KiirhtM'n paa Mure

og Cijærder og Stene og Træstammer, naar Solen skinner. Man

har en uendelig Morskab af disse smukke, vævre Dyr. Hvil-

ken Glæde for Drengen, naar han kan fange dem! men de

gjække ham stadig ved deres utrolige Hurtighed; han fanger

lettere en Sommerfugl end et Fiirbeen. Saadanne Børnelege ere

tillokkende for Konstneren. De gamle Mestere have heller ikke

ladet dem ubenyttede. En Dreng, der vil fange en Sommerfugl,

er et almindeligt Emne; kun pleier Drengen at faae Vinger paa

og kaldes Eros. En Dreng, der vil fange et Fiirbeen, havde

Praxiteles fremstillet i sin berømte Fiirbeendræher^ aavgoxrofoc

Det er en halvvoxen Dreng, der staaer stille lænet op til en Træ-

stamme, som et Fiirbeen løber op ad. Han har en Piil, eller

maaskee, som paa Restaurationerne, en Metalgriffel (Stilus) i den

høire Haand og passer paa, om han kan stikke den i det vævre

Dyr og spidde det fast til Træet. Det var en berømt Compo-

sition, som ofte blev gjentaget i Oldtiden. Endnu i vor Tid

existere flere Gjentagelser deraf eller Brudstykker af saadanne, thi

nogle ere ved en urigtig Restauration gjorte ukjendelige. De

berømteste og bedst bevarede ere Marmorstatuen i Louvre (Clarac,

Musée de Sculpture, pi. 268, n. 905, K. O. Muller, Denkm. a.

K. I, Nr. 147 A), Marmorstatuen i Vaticanet (Mus. Pioclem. I,

13, Winckelmanns Werke VI, Taf. o, Clarac, pi. 475, n. 905 A),

og den lille Broncestatue i Villa Albani (Clarac, pi. 486 A, n.

905 C). Hertil komme nogle Statuer i England, nemlig i Blun-

delis, Lansdownes og Hopes Samlinger, den sidste urigtigt re-

staureret (s. Clarac, pi. 476 B, n. 905 B, D og C) og andre,

hvorom det maa være nok at henvise til Welckers Alte Denk-

måler I, S. 406.

Praxiteles' Original, der har ligget til Grund for disse Ar-

beider, var af Bronce, som vi vide af Plinius (Histor. Natur.

XXXIV, 8, 19, 70). En Copie i korinthisk Bronce omtales af

Martial i hans Apophoreta (XIV, 172):
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Sauroctonos Corinthiiis.

Ad te reptanti, puer iiisidiose, lacertæ

Parce, ciipit digitis illa perire tuis^).

Forfatterens Begeistring for det smukke, ungdommelige Le-

geme er saa stor, at han endog lader Fiirbenet blive forelsket

i Drengen, og paa Epigramdigteres Viis benytter han denne Tanke

til paa Grund deraf at bede Drengen at skaane det elskelige

lille Dyr.

Men denne Figur gaaer i Almindelighed under Navn af

Apollo Sauroktonos. Zoéga^) bemærkede rigtignok, at den slet

ikke lignede nogen Apollo*''); og hvem kunde ogsaa ahne den

høie Gud i denne smækre Dreng med dette letsindige Udtryk i

Ansigtet, med dette paa kvindeviis opbundne Haar; hvem kunde

her gjenfinde Apollos bekjendte Træk og Haarvæxt?

Jeg har ikke seet en eneste af alle de Archæologer, der have

beskrevet denne Statue som en Apollo, gjøre noget Forsøg paa

at eftervise en saadan Lighed. Eiler ligner det maaskee Apollo

at spidde et Fiirbeen? Intet mindre. Det Hgner en kaad Dreng.

Men, hedder det*), «in Knabenspielen kiindigt sich die zukiinftige

Sehergabe des Apollon an«, og »mit IJezug auf dieses Spiel ist

der knabenhaft gebildete Gott als Orakelgeber und Schlangen-

todter gefasstw. Lad os altsaa see, hvorpaa denne Antagelse

grunder sig, at det er en Apollo, og hvorledes det, at Drengen

vil spidde Fiirbenet, kan antyde ham som Spaadomsgud.

') Epigrammet er optaget i 2cien Udgave af Madvigs »Poetarum aliquot La-

tinorum Carmina selecla carmiiiumve partes." I min Fortolkning hertil,

S. 194, har jeg allerede for 9 Aar siden gjendrevet den almindelige Me-

ning om Sauroctonos; men denne Bog har en saa indskrænket Læse-

kreds, at jeg ikke har anseet det for overflødigt her at gjentage og ud-

førligere begrunde min Paastand.

') I Bemærkningerne til Museum Pio-Clementin. I, 13, hos Welcker, Zeit-

schrift fiir die alte Kunst, S. 312.

*) Allerede Winckelmann, som dog ikke havde nogen Tvivl om at det var

en Apollo, indsaae, at den lignede en Satyr nok saa meget, s. Werke

IV, S. 78.

*) E. Braun, Vorschule zur Kunstmjthologie, S. 23 f.
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At det er en Apollo, staaer hos Plinius i 34te IJog ?, 70:

"(Praxiteles ex ære) fecit et puberem Apollinem subrepenti la-

certæ cominus sagitta insidiantem, quem sauroctonon vocant.)«

Men hvor har man kunnet læse disse Ord uden at faae Mistanke?

Hvor kunde Plinius komme til at skrive paberem Apollinem,

en voxen Apollo? Var man da vant til at see, eller havde man

nogensinde seet en Apollo impuherl Forstaaes derved en Apollo,

som er mindre voxen end Fiirbeendræberen, maa dette bestemt

benægtes; thi det er en ganske anden Sag, at Sagnet fortalte,

at Guden som spædt Barn, siddende paa sin Moders Arm, havde

kvalt Slangen Pytho, et Sagn, som ogsaa er fremstillet paa et

Relief og en Vase fra Oldtiden*); der er Guden ikke impuber,

men in/ans. Overhovedet synes Udtrykkene puber og impu-

ber, der spille en saa stor Rolle hos Juristerne, ikke passende

at kunne anvendes paa Gudeverdenen. Der er altsaa i Udtrykket

selv Grund til at tvivle om at Plinius har skrevet disse Ord.

Lad os nu betragte de ydre Vidnesbyrd. Saaledes som Stedet

er skrevet, staaer det i God. Bambergensis og i alle Silligs an-

dre Haandskrifter ; men i de ældste Udgaver mangler Ordet

Apollinem. Det fremkommer første Gang i Randen til Dale-

camps Udgave, og den Første, der optog det i Texten, varHar-

duin. At en gammel Afskriver eller Udgiver forsætlig skulde

have udeladt dette Ord, er utænkeligt. Vi som have Martials

Epigram paa rede Haand og som kjende det omtalte Kunstværk

selv, kunne vel faae Mistanke ; men om hine er dette ikke tro-

ligt. De kunde snarere have fundet Anstød i den nys omtalte

Urimelighed i Udtrykket selv; men dette vUde have bevæget dem

til at udelade Adjectivet, og ikke til at stryge Navnet, uden

hvilket Adjectivet slet ingen Mening gav. Dette er saa aaben-

bart, at vi ei engang kunne være tilbøielige til at troe, at det er

oversprunget af Uagtsomhed. Derimod er der Grund til at troe,

at Ordet Apollinem virkelig har manglet i Originalhaandskriftet,

1) S. Muller, Dorier I, S 315 f. Denkmaler a. K. Il, 144.
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og er blevet tili'oiet al" En, der savnede et Substantiv, og ikke

indsaae, at Manglen laae i en Skrivfeil, og at yuherem skulde

rettes til puerum. Den i samme Sted omtalte Piil kunde bringe

ham paa den Tanke, at det var Apollo, der meentes.

Men sæt nu ogsaa, hvad vi vanskelig kunne antage, at Pli-

nius virkelig har skrevet ikke puerum insidiantem, men puberem

ApolUnem insidiantem, saa have vi altsaa tvende hinanden aldeles

modsigende Vidnesbyrd*). Plinius siger, det er en Apollo, Mar-

tial siger, det er en lumsk Dreng; kan Valget være tvivlsomt?

Paa den ene Side en Forfatter, der meddeler Alt paa anden

Haand, en Samler, der snart har misforstaaet de Værker, han

har excerperet, snart sine egne Excerpter, kort en Forfatter, der

er fuld afFeil og Unøiagtigheder: paa den anden Side en Digter,

der omgaaes med Roms Rigmænd, og deler deres Reundring for

de Konstværker, hvormed de fyldte deres Huse; og denne Digter

taler om et Konstværk, han har staaende for sig. Han kunde

ikke tage feil og antage en Apollo for en almindelig Dreng.

Sandelig Valget kunde ikke være tvivlsomt, især da Martials Re-

skrivelse passer til det bekjendte Konstværk, men Plinius' ikke

passer.

Men Fiirbenet! Ja, dette Fiirbeen, der alene burde være til-

strækkeligt til at vise, at Statuen ikke forestiller en Apollo, synes

netop at have været en Grund til at alle Archæologerne kalde

det en Apollo. De have fordybet sig i Speculationen over Fiir-

benet, og glemt at see paa Konstværket selv. En Apollo med

et Fiirbeen, det var noget Nyt, som der skulde udsøgt Lærdom

og Skarpsindighed til at forklare ; her var en vid Mark aaben for

den mystiske Phantasie, som man ikke kunde lade ligge. I sin

Iver for at klare dette Spørgsmaal glemte man, at Spørgsmaalet

') Kun Haiduin i sin Note ti] det anførte Sted af Plinius kan ikke see, at

de modsige hinanden; men af ham kan man ikke vente stort Andet.

Saa smagløs kunde Ingen indenfor Oldtidens Grændse være, at han kaldte

den høie Gud Apollo en »puer insidiosusi', og tiltalte ham som en kjæ-

len Dreng, han var forelsket i.
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slet ikke existeredc, ja man glemte at see paa Konstværket selv.

Og hvad fandt man saa ud? — Fiirbenet, som elsker Solen, staaer

i Forhold til Apollo som Solgud'). — Men naar Fiirbenet elsker

Solen, er det dog ikke, fordi dens Pile dræbe det. — Fremdeles,

som apollinisk maa Fiirbenet have tjent til et Slags Spaadom-).

At dette var Tilfældet, vil man bevise deraf, at paa Sicilien kaldtes

Spaamændene yaÅ.eo6iai^). Disse Spaamænd paastode vel at

hedde saa, fordi de nedstammede fra en Søn af Apollo ved Navn

Galeos; men yaltootriq er i Virkeligheden kun et Fællesnavn, som

betyder etFiirbeen. Altsaa, mener man, have de spaaet afFiir-

been, siden de kaldtes Fiirbeen. Kunde man da virkelig falde

paa at kalde en Spaamand etFiirbeen, fordi han spaaede af Fiir-

been? Have Uomerne kaldt deres Augurer Fugle, fordi de spaaede

af Fugle? Nei sandelig, vi kunne tænke os forskjellige Grunde,

hvorfor Sicilianerne kunne have kaldt deres Spaamænd yft^ewr«*

— og det er meget tvivlsomt, om vore Tanker træffe den rette

Grund — men denne kunne vi ikke tænke os. Pausanias saae

i Olympia en Statue af en eleisk Spaamand Thrasybulos, som

han beskriver saaledes: »Et Fiirbeen [yalsonric) kryber hen til

hans høire Skulder, og ved Siden af ham ligger en Hund slagtet

og opskaaret saaledes, at man seer dens Lever«''). Det er altsaa

Hunden, hvoraf han spaaer, og ikke Fiirbenet. Men Fiirbenet,

mener man, hvisker ham Spaadommen i Øret. Saa har Konst-

neren rigtignok ladet Dyret være lovlig langt fra Øret, thi der

staaer, at det kryber hen imod Skuldren^). Manden har aaben-

bart været fremstillet siddende, lænende sig til et Klippestykke

eller en Jordforhøining, og derpaa har Fiirbenet krøbet, ligesom

paa de ovenfor omtalte Fremstillinger af den sovende Eros. Det

Welcker Alte Denkmåler 1, S. 408.

Welcker 1. 1. 409 f.

Cicero de Divinat. I, 20, 39. Stephan. Byzant. s. v. raktojjcti.

Pausan. VI, 2, 2 (4).

TtQog TOV wfxov nqogiQTiiav. Man har misforstaaet deUe paa en forun-

derlig Maade, som om Dyret krøb paa hans Skulder.
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er muligt, at Konstneren ikke blot har anbragt dette Fiir-

been for at bringe Liv og Afvexling ind i den døde Steenmasse,

men ogsaa med særligt Hensyn til dets Navnefællesskab med

Manden. Den ene Galeot søger den anden; Fiirbenet kunde for

Beskueren være et »embleme parlant«. Mandens Vaaben, saa at

sige, der fortalte, hvad han var; men med hans Spaadom har det

Intet at gjøre. Kort sagt, der findes intet Spor af at de Gamle

nogensinde have brugt Fiirbeen til at spaae af. Den saa-

kaldte Fiirbeensspaadom skyldes ene de Lærde , der abstrahere

den af det omtalte Konstværk, og paa denne Abstraction igjen

støtte deres Forklaring af Konstværket. Denne Cirkel kunde man

have undgaaet, naar man enten havde seet paa Statuen med uhildet

Blik, eller havde læst Forfatternes Texter med naturlig Kritik.

Det meest paafaldende Exempel paa, hvorledes man for at hævde

denne urigtige Forklaring, man havde bidt sig fast i, aldeles

kunde misforstaae Statuens Motiv, frembyder dog A. Feuerbach i sin

Geschichte der Plastik (Nachlass II, S. 131), hvis Ord Overbeck

i sin Geschichte der Plastik II, S. 33 gjør til sine: »Unwillkiirlich

zuckte die Rechte um die Eidechse zu verletzen; aber in demsel-

ben AugenbUcke erwacht in Apollon die Gabe der Weissagung, und

das Haupt des jungen Gottes neigt sich dem Thierchen entgegen

und lauscht triiumerisch der geheimnissvollen Kunde.« Have

disse Mennesker nogensinde seet paa Statuen?

Gid vi dog for Fremtiden maatte være fri for at høre Tale

om en Apollo Sauroktonos, og maatte have Lov til at glæde os

over Praxiteles' smukke Livsbillede, Drengen, der vil spidde Fiir-

benet !

Den vaticanske Apollo har lige fra det Øieblik, da den blev

opgravet i Antium (c. 1500), været Gjenstand for alle Konstneres

og Konstelskeres høieste Beundring. Ville vi end nutiidags ikke

med Winckelmann fortabe os i dithvrambiske Lovtaler over den ^)

;

») Winckelmanns Werke VI, 1, S. 259 n\
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ville vi end, efter at have gjort Hekjendtskab med Konstværker

fra Hellas' bedre Dage, ikke længere opstille den som Toppunktet

af al Konst, indrømme vi dog, at det er et imponerende Konst-

værk. Der er en sjelden Skjønhed udbredt over den hele Figur

og med det Samme en overmenneskelig Høihed. Der er noget

Theatralsk i Figuren ; den er aabenbart lagt an paa at frembringe

Effect ; men Hensigten er ogsaa opnaaet. Der er Feil og Mangler

nok ved den, som at det ene Been er længere end det andet,

at den ene Skulder sidder lavere end den anden , at Kappens

Folder paa Bagsiden ikke svare til dem paa Forsiden, at Kog-

geret*) sidder udenpaa Kappen, medens Baandet, der skulde holde

det, sidder indenfor; men alt Sligt glemmes for den mægtige

Total-Virkning. Kun naar man sammenligner den med andre

Konstværker, ei blot som Parthenons- Figurerne, men selv med

saadanne, som de tvende ovenfor omtalte Statuer, føler man, at der

savnes en vis naturlig Simpelhed i Opfattelsen, en Sandhed i Gjen-

nemførelsen, som kunde bringe os til at føle Livet; man seer,

det er ikke Kjød, men Steen, man har for sig. Da bliver det

klart, at Statuen tilhører en seen Tid, formodentlig Neros, hvis

Pallads i Antium den synes at have smykket-).

Guden er fremstillet rask fremskridende; men han standser

sin Gang; han opløfter den venstre Arm med den derom viklede

Kappe, og seer til venstre Side med et Udtryk af indre Bevæ-

gelse. De oppustede Næsebor og den optrukne Overlæbe vidne

om Vrede og Haan, men Konstneren har udbredt en saadan

Skjønhed og Høihed over det Hele, at man ikke nærer mindste

Tvivl om at det er en berettiget Vrede. Men hvem er nu Gjen-

standen for denne Vrede? Hvem er den Fjende, som Gudens

mægtige Blik hviler paa? Dette er et Spørgsmaal, hvis Besvarelse

er nødvendig for Figurens fulde Forstaaelse, og som dog Figuren

selv, saaledes som vi have den, ikke har kunnet besvare. Thi

^) Koggeret tilhører ikke en moderne Restauration , s. Stephani , Apollon

Boedromios S. 8.

*; Stephani, Apollon Boedromios S. 11 f.
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skjøndt den hører til de bedre bevarede Antiker, er den ikke kom-

men ubeskadiget til os. Den høire Arm har været afbrudt, og

Haanden er ny ; en fremspringende Knub paa Gudens høire Laar,

Resten af en Støtte (puntello) som nu ikke gjør nogen Nytte,

viser, at Armen har havt en anden Stilling, og Haanden har

maaskee baaret en Gjenstand, som nu er forsvunden. Ogsaa

den venstre Haand tilligemed den Stump Bue, der sidder i den,

er moderne Restauration, og uden Tvivl en feilagtig Restaura-

tion. Det er let at see, og det er udførlig og fuldstændig be-

viist af Stephani*), at Guden hverken skyder eller nylig har

skudt. Man blev da nødt til med Feuerbach at antage, at han

havde i Sinde at skyde. Men, hvorledes man holder sin Bue,

inden man skyder, have vi seet ved den først omtalte Eros-

Statue. Ingen Bueskytte løfter Buen imod sin Fjende truende,

inden han bruger den; det er Pilens Natur at komme uforudseet

som Lynet. Og Ingen, der ønsker, at hans Trusel skal gjøre

nogen Virkning, vender sine Skridt i en modsat Retning -|.

Det er ogsaa med Rette bemærket, at en Bue i Apollos venstre

Haand vilde give Compositionen hdet harmoniske Linier. Feuer-

bach foreslaaer rigtignok den Udvei, at man da skulle lade sig

nøie med en aphoristisk Antydning af Buen, omtrent saaledes

som Montorsoli har angivet det i sin Restauration ; men jeg troer

ikke, at nogen antik Konstner eller overhovedet nogen sund og

naturlig Konstner kunde indlade sig paa saadanne Aphorismer-'').

Wieseler "*) tænker sig en let Metalbue, som Apollo har holdt

næsten vandret, pegende paa den Gjenstand, han seer hen imod.

Men ogsaa dette giver hverken smukke Linier eller vidner om

en konstnerisk Opfattelse. Guden peger tilstrækkelig med sit

Stephani, Apollon Boedromios S. 17 fl'.

Det er besynderligt, at endnu Kekulé i Gerhards Archåologischer Anzeiger

1861, S. 315* kan prøve paa at forsvare Buen i den vaticanske Apollos

venstre Haand.

Stephani (p. 17) vover vel ikke at nægte dette, men beviser, at det i nær-

værende Tilfælde ikke kan finde Sted.

Wieseler, Der Apollon Stroganoff und der Apollon vom Belvedere. 1860.
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Blik; lum beliøver ingen Pegepind. Det er saaledes ikke troligt,

at Apollo har holdt en Hue i sin venstre Haaiid. Mile vi danne

os en sikker Forestilling om Figurens Betydning, maae vi see

bort fra begge Hænderne; de hjælpe os ikke, men forvilde os.

Den vaticanske Apollo har ikke været noget Tenipelbillede

eller Cultusbillede. Det Gudebillede, hvortil man bygger et Tem-

pel og hvori de fromme Tilbedere see Aabenbarelsen af den

Guddom, der skal bønhøre dem, maa vel være fuldt af Høihed

og imponerende Storhed, men ikke af Vrede; det maa være

venligt midt i al sin Majestæt. Det maa ikke see til Siden, men

lige ud; thi det staaer ikke, som denne Statue, i Forhold til

noget Andet, men kun til Menigheden. Vi ville allerede af denne

Grund hverken med Visconti tænke paa Kalamis' Apollo l^>téf»-

xaxog, eller med Stephani paa den thebanske Boedromios , eller

med Wieseler paa en Apollo "AnoxgonaXog eller paa den attiske

Apollo IJaTQMog

Den Gjenstand, imod hvilken den vaticanske Apollo vender

sig, synes imidlertid heller ikke at have været en anden Figur,

med hvilken den har været grupperet sammen. Gudens Blik

søger ikke nogen nær Gjenstand, men gaaer i det Fjerne. Sta-

tuen har altsaa sandsynligviis staaet ene, skjøndt den ikke synes

at kunne forklare sig selv, og det falder os vanskeligt at tænke

os den forsynet med saadanne Attributer, som kunde indeholde

en tilstrækkelig Forklaring af den Situation, hvori den er tænkt.

Winckelmann og Mange efter ham (endnu Wieseler) have

tænkt sig Apollo som den , der dræber Pytho ; thi foruden de

ovenfor omtalte Fremstillinger af Mythen, hvor han udfører denne

Heltebedrift i sin spæde Barndom, have vi ogsaa en krotoniatisk

Mønt^), der viser os Guden som Yngling skydende Slangen.

Ja man har endog meent at see en Antydning af Emnet i den

Slange, der snoer sig op ad Træstammen ved Apollos Side. Men

netop dette burde jo vise, at her slet ikke kan være tænkt paa

^) Denkmåler a. K. 11, 145.
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Slangens Drab; thi Intet kunde dog være urimeligere, end at

sætte en lille levende Slange ved Siden af Apollo som Antydning

af at han er i Færd med at dræbe en anden stor og frygtelig

Slange^). Dertil kommer, at Guden, som vi ovenfor saae, slet

ikke er fremstillet skydende, og ikke har havt nogen Bue i

Haanden. Dette Samme er ogsaa tilstrækkeligt til at afvise

Azaras Mening, at han var fremstillet som Niobidernes Bane-

mand, og andre lignende Forestillinger, der gaae ud fra Statuens

urigtige Restauration. Feuerbach-) meente, at Konstneren havde

fremstillet Apollo efter Begyndelsen af Æschylos' Eumenider,

hvor han træder frem for at beskytte Orestes imod de frygtelige

Hevngudinder og viser dem ud af Templet-''). 1 visse iMaader

kunde Statuen ogsaa ret godt, navnlig hvad Ansigtets Udtryk

angaaer, tjene som Illustration til denne Scene, men den er

meget Mere end en Illustration til et Digterværk. Feuerbach

mener, at Statuen minder om Theatret. Der er, som vi før

have sagt, noget Theatralsk i dens hele Fremtræden, men dette

er ikke en Erindring om Theatret. Vilde Konstneren henlede

vore Tanker til Skuepladsen, saa maatte han beholde Theatrets

Costume; uden dette vilde Ingen kunne følge hans Tanke. Ved

at see en nøgen Apollo, uden noget ualmindeligt Attribut, vilde

Ingen komme til at tænke paa en enkelt Scene i en enkelt af

de utallige Tragedier, man kj endte — eller maaskee ikke kjendte.

Man maatte da tænke sig de flygtende Eumenider opstillede i

den modsatte Ende af Salen; men saa vidt gaaer ei engang

Feuerbach selv. Der er derfor, uagtet al den overdrevne Roes,

man har ydet Feuerbachs Arbeide, Faa eller Ingen, der har op-

taget hans Resultat.

I et nyt Stadium er Undersøgelsen om den vaticanske Apollo

indtraadt ved Stephanis «Apollon Boedromios« "*), og har siden været

') Smig. Stephani S. 44.

^) Der vaticanische Apol, S. 344 fl".

^) Æscli Eum. 179 If. "E^io, xikévu), rcSuds (fojficcTojp raxos ^wQilrs.

*) Apollon Boedromios, Bronce - Statue Im Besitz seiner Eiiaucht des

Grafen Sergei Stroganoll', erliiuteit von Ludolph Stephani, St. Petersburg
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Gjenstand for de livligste Forhandlinger navnlig blandt de tydske

Archæologer. I dette Værk blev der nemlig udgivet en Bronce-

Statue i Grev Stroganolls Sanding, hvis hele Stilling og Motiv

syntes at være ganske det samme som den vaticanske Apollos,

men hvis Hænder begge vare bevarede , og hvis høire Haand

holdt Noget, som aabenbart ikke var en Bue. Broncestatuen er

0,6 Metre høi, og antages at skrive sig fra Epiros. Det er

formodentlig den samme, som Pouqueville omtaler i sinBeise^),

hvor han fortæller, at Veli Pascha havde foræret en vis Doctor

Frank «un Apollon quart de nature, pareil å celui de Belvedére,

une tete de Gorgone, et plusieurs objets trouvés, je crois, dans

les fouilles faites a Argos.« De Afvigelser fra den vaticanske

Marmorstatue, man bemærker, ere væsentlig følgende: Træstam-

men, som støtter Marmorfiguren, mangler naturligviis i Broncen

;

Broncestatuen vender ikke sit Hoved fuldt saa stærkt til Siden,

som Marmorstatuen; i hiin falder Kappen naturlig ned ad Byg-

gen, medens den i denne paa en overordentlig elegant, men

ogsaa noget søgt Maade hænger over den venstre Arm; begge

Statuerne have en Bem over Brystet fra den høire Skulder ned

under den venstre, men i Broncen mangler Koggeret, som i

Marmorstatuen med en saa letsindig Flothed er sat udenpaa

Kappen. Stephani-) bemærker med fuld Bet, at denne Bem lige

saa godt kan have været bestemt til at bære Lyren som til Kog-

geret; men i Statuen selv har den ikke baaret nogen af Delene.

Den konstneriske BehandUng af Broncefiguren er simpel og ikke

uden Dygtighed, og Stephani •'') har uden Tvivl Bet i, at den er

mere end et Aarhundrede ældre end den vaticanske Apollo. Der

kan altsaa ikke være Tale om at Broncen skulde være en Copie

efter Marmorstatuen ; men det kan heller ikke antages , at den

1S60. — Foif. forærede i sin Tid Selskabet et Exemplar af denne Afhand-

ling.

*) Pouqueville, Voyage dans la Gréce IV, p. 161.

*) Apollon Boedromios S. 9.

^) Apollon Boedromios S. 12.
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pragtfulde legemsstore Marmorstatue fra Antium skulde være en

Bearbeidelse af den lille, i Epiros fundne Bronce ; derimod synes

de begge at vise tilbage til den samme Original.

Hvilken denne Original har været, og hvor den har staaet,

er det os, i Mangel af positive Efterretninger, umuligt at gjette,

og det vilde være spildt Umage at forsøge derpaa. Derimod

opfordrer den nu bekjendte Broncestatue os paa det Bestemteste

til at undersøge, hvad det er. Figuren har holdt i den venstre

Haand. Det er et blødt, bøieligt Legeme, der kan krammes

sammen som et Stykke Tøi; en lille Deel deraf sees ovenfor

Haanden, den større Deel, som var nedenfor, er brudt af. Ste-

phani antager, at det hos Pouqueville omtalte IMedusahoved var

dette afbrudte Stykke, og at det var Ægiden, Apollo holdt i

Haanden. Han mener, at Konstneren har taget Motivet fra

Iliadens lode Sang, hvor Zeus for at hjælpe de betrængte Troja-

nere, byder Apollo at tage hans Ægide og dermed forskrække

Achæerne; Apollo adlyder med Glæde denne Opfordring, der

stemmer med hans eget Ønske; han tager Ægiden med begge

Hænder og holder den frem; da bliver Kampen staaende; saa

ryster han den henimod Achæerne og raaber høit med det Samme

;

da flygte de forfærdede som skræmmede Faar'). Det er nu klart

nok, at den vaticanske Apollo ikke er fremstillet saaledes som

') Homer. Iliad. XV, v. 229 f. sii;er Zeus til Apollo:

dkXu avy' if /ilfifaai, Af//S' alyida QvaGavoiGaaV

TtjP fjtnX iniaaiiotv qroySf'én' rJQojca ^A)(aiovi

V. 308 ff. om Apollo:

t^t ^' cciyidce 9^ov()iv

dtiyrjy, ofuifiddafiaf, dQtnQiné\ ijy «^« /akxfvi

"HifctiaToi Jii dujxf ffoQtjjuit'ca /? ffo^of cii'dfjiof,

jfiP uq' oy' tv /ii^iGaty j^coj' ;yy;;'o«To XaMV.

V. 318 ff.

oifQa /uff atyidce ^iQaty f^ aTQé/ucc 'Pol^og 'AnoXXwv,

TOCfQCC /udk' d/uqOTéQWV ^iki TjTlTfTO, TlimS di AftOf

avTUQ in ti xciT hwna Idwv Jayccuiy Tct^vnækujy

oéla, inl tT' fifi;rof dtat /udla juéya, roloi di &vydi^

iv aiij&faatv fd«Aff, kddovTo di &ovQtdoe dlxTJg. ete.
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Homer beskriver det; men det er heller ikke Stcphanis IMening,

at den skulde være en Illustration til det angivne Sted af Homer;

han mener, at Konstneren har laant Motivet deraf for at frem-

stille en Apollo , der kommer sine Venner til Hjælp imod Fjen-

den, en Apollo ^oot^q eller BoTjågoi^iog. Men jeg kan heller

ikke indrømme , at Motivet er benyttet. Den homeriske Apollo

gaaer lige hen imod sine Fjender og ryster Forfærdelsen med

begge Hænder hen imod dem; den vaticanske gaaer bort fra

dem; han seer til Siden hen imod dem, og holder den Gjen-

stand, der ansees for Ægiden, i venstre Haand. Stephani paa-

staaer rigtignok, at Ægiden nødvendig maatte bæres i venstre^)

Haand; men hvad han anfører for denne Paastand, er kun, at

paa en Gemme i den keiserlige Samling i Petersborg en romersk

Keiser sees som Zeus med Ægiden svøbt om den venstre Arm,

at en Torso fra Falerone ligeledes har Ægiden hængende over

den venstre Arm-), o. a. 1. ; men det er klart, at Ægiden i disse

Tilfælde, som i Almindelighed, gjør Tjeneste som Skjold. Et

Angrebsvaaben vikle Ingen holde i venstre Haand, med mindre

han var keithaandet, og i denne Henseende vare dff Gamle ikke

mindre nøieregnende end vi-''). Der er saaledes ingen Sand-

synlighed for at det er Ægiden, som Figuren holder i Haan-

den. Stephanis Formodning, at det hos Pouqueville omtalte

Medusahoved havde hørt til Statuen, er kun en Formodning;

de andre Gjenstande, som omtales ved samme Ledighed, hørte

jo ikke dertil. Og vilde en Konstner, som han mener, ikke

fremstille Apollo fra Illadens 15de Sang, men blot en Apollo

Soter eller Boedromios , hvorfor fremstiller han ham da ikke i

sin egen Majestæt og med sine egne Vaaben, men som Zeus'

Tjener, og med Vaaben, han har laant fra Zeus? De Lærdes

Forsøg paa at hævde Ægiden som et ogsaa Apollo selv tilkom-

1) ApoU. Boedr. S. 40.

*) S. PI. IV, Nr. 3 og 4. Monum. d. Inst. archeol. III, 2.

') S. Plato. Leg. VII, 794 D. Plutaicli. de Educatione pueiorum 7; de For-

tuna 5.
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mende Attribut ere mislykkede; der kan ikke anføres et eneste

Beviis derfor*).

Ikke desmindre synes dog Fleerheden af de tydske År-

chæologer at holde sig til Stephanis Forklaring af dette Attribut.

Preller-) erklærede sig fuldstændig enig med ham. Han tænkte

sig en Apollo Soter »als Retter in der Schlacht undHelfer gegen

die Nationalfeinde Griechenlands«, og erindrede om at der efter

Gallernes mislykkede Forsøg paa at bemægtige sig Delphi feiredes

en Takkefest (^(aT^(jia) til Ære for Zeus Soter og Apollo Pythios.

Ja Mercklin har end ikke været bange for at gribe denne løst

henkastede Antydning og antage, at Originalen til de to omtalte

Apollostatuer virkelig har været et Billede, som Hellenerne havde

indviet til Tak fordi Gudernes mægtige Bistand frelste dem fra

Gallerne. Welcker'"') gaaer endnu videre og mener, til Trods for

al Konsthistorie, at det ikke var umuligt, at den vaticanske Mar-

morstatue kunde være selve hiint i Delphi c. 269 f. Chr. ind-

viede Billede (som rigtignok kun kjendes fra Professor Mercklin).

Disse Meninger ere tdstrækkelig gjendrevne i det Foregaaende,

og mange af de dermed forbundne Misligheder ere ogsaa be-

mærkede af Andre. Th. Pyl*) har saaledes vel forkastet Fore-

stillingen om Ægiden som et Vaaben til at forfærde Gudens

Modstandere; men Ægiden selv vilde han ikke give Slip paa;

han kom derfor til et Resultat, der var endnu urimeligere. Han

mener, at Apollo er fremstillet som Hektors Beskytter efter

Illadens 24de Sang, hvor Guden for at Hektors Lig ikke skulde

skjæmmes ved Achilles' Mishandhng, indhyller det i en gylden

Ægide ^), aabenbart tænkt som et Gjedeskind ligesom Athenes

>) Stephani Ap. Boedr. S. 3S. Wieseler, Apolloii Stroganon' S. 7 ff.

') S. Stephanis Parerga archæologica XXV, i Bulletin de l'Acadéniie impe-

riale de St. Pclevsbouig 1861, p. 36'J.

3) I Gerhards Dcnkmaler u. Forschungen 1SG2, S. 331 f.

*} I Gerhards Archaolog. Anzeiger 1862, S. 351* f.

5) lliad. XXIV, 18 ir.

roTo d" ^Anokkcjp

ntlaav atixiitju nm/i XQoi (f>(OT iktcaQiof

xcd Té&ftjoTce Tifp, tiiqI cf' ttlyiåt tjuvtu xdXvmtv

XQVCtiff^ IV« fxij /uiy dnoå(jv(foi iky.vaTdi^(av.
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Brynje. Den straalende Ægide gjor ham saa blind, at lian fin-

der, at Udtrykket i den vaticanske Apollos Ansigt og hans hele

StilUng passer fortræffelig til en saadan Handling; men han

vil vistnok ogsaa være den Eneste, der finder det.

Og betragte vi nærmere den Rest af den omtalte Gjenstand,

der er tilbage i Stroganoffs Statue, synes heller ikke den at ligne

Ægiden. Ægiden fremstilles i Almindelighed som et laadent

Gjedeskind, eller som en Slangehud med Skjæl, sjeldnere som et

glat Stykke Læder ^), men altid som et svært og tykt Stof i Over-

eensstemmelse med sin Bestemmelse at tjene som et uigjennem-

trængeligt Skjold. Det, som denne Apollo krammer sammen i

sin Haand, ligner mere flint Silketøi end Skind eller Læder.

Men hvad er det da? Det er, som Professor >'. Hoven

ahnede ved det første Blik paa Afbildningen, og som Hertugen

af Luynes yttrede i et Brev til Gådechen-), Marsyas' Skind. \i

finde det — og vistnok med Rette — raat og modbydehgt at

tænke sig Apollo, den guddommelige Citharspiller, der har over-

vundet den frække Marsyas, som stillede sin Floite op imod

Guden, — at tænke sig den hoie Gud flaae sin overvundne Mod-

stander og bære hans Skind bort i Triumf ligesom Krigeren

bærer sin dræbte Fjendes Rustning. Men de Gamle vare her,

som i saa mange Stykker, mindre fiintfølende. De havde ingen

Tvivl om, at Marsyas kun var skeet sin Ret; de havde ikke

mindste Medhdenhed med ham, men morede sig kun over at

see hans Piinsler. Man betragtede ham næsten som en Per-

soniflcation af det onde Princip. De Gamle lagde stor Vægt paa

Musikens Indflydelse paa Sindet. Fløitespillet betragtedes som

særdeles skikket til at vække vilde Lidenskaber, L}Ten derimod

syntes at berolige Sindet og stemme det til ædle Følelser. Derfor

kaster Athena Floiterne fra sig; den dyriske Marsyas forbavses

J) Stephani S. 32.

«) S. VVieseler, Apollon Stroganoff S. 100.

5*
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derover ^: han tager Floiterne op; men Athena tugter ham der-

for, som man kunde see i en Gruppe paa Borgen i Athen-).

Mere gængs er Sagnet om at Marsyas havde villet maale sig

med Apollo, og derfor var bleven straffet paa den omtalte for-

færdehge Maade, og dette Emne blev hyppig behandlet i Konsten.

Zeuxis havde udfort et Billede, der forestillede den bundne Mar-

syas"''). Den yngre Philostrat (Cap. 2) beskriver et Malerie, hvor

man saae Marsyas overvunden: han er endnu ikke bunden til

Træet, men han veed, hvad Skjæbne der venter ham, thi Slaven

sliber allerede Kniven; derfor griner han hæsligt, Haaret reiser

sig paa hans Hoved, Øienbrynene trækkes sammen og Kinderne

blusse, medens Apollo sidder ved Siden med Guddomssmiil paa

Læberne. Antike Vægmalerier fremstille den samme Scene.

Ogsaa paa Vaser, paa Relieffer, paa Monter og paa Gemmer

gjenfinde vi Marsyas Straf ^). Den Florentinske Statue af Slaven,

der sliber sin Kniv for at flaae ham^), hører til de betyde-

ligere Antiker, der ere levnede; og vi kjende flere Exemplarer*')

af Marsyas, som er bunden til Træstammen med Hænderne op

over Hovedet, med Ansigtet hæslig fortrukket omtrent som Phi-

lostrat beskriver det. Det har formodentlig været en saadan

Statue, der stod paa Roms Forum ved Prætorens Tribunal, hvorom

Horats siger, at han vrænger Næse, fordi han ikke kan lide at

see paa den unge JSovius' Fjæs'). Kunne vi troe Servius, fandtes

') DeUe er livlig fremstillet paa et aUisk Reliel", s. Muller, Denkm. a. K. II, 239.

Allerede Myron havde behandlet dette Emne, s. Plin. XXXIV, 8, 19, 57.

*) Pausan I, 24, 1.

3) Plin. XXXV, 10, 36, 66.

*) Muller, Deiikm. a. K. 1, 204; II, 150—53. Mere hos Michaelis i Annali

dell' Instituto XXX, p. 340 f.

*) Muller, Denkm. a. K. Il, 155. Clarac, Musée de Sculpture pl. 543.

^) To i Florents, s. Clarac. Musée d. Se. pl. 541, n. 1137 og 1139, Muller,

Denkm. a. K. II, 154; to i Rom, nemlig en i Villa Albani, s. Clarac, pl.

486 B., n. 1139 B. , og en i Palazzo Doria-Paniphili , s. Clarac pl. 542,

n. 1139 A.; en i Louvre, smstds. pl. 313, n. 1140; endelig en i Berlin.

En selvstændig Behandling af samme Emne i Galeria Giustiniani, s. Cla-

rac pl. 541, n. 1138.

^) Horat. Sat. I, 6, 120: obeundus Marsya, (lui se voltum ferre ncgat No-

viorum posse minoris.
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en saadan Marsyas oftere paa Stædernes Torve; men det har

sikkert ikke været, som han mener, et Tegn paa Friheden*),

men i)aa UetfuM'dighedens Ilaandthævelse. Ja man skyede ei

cngani^- at fremstille Apollo selv som den si'i'^onnne Bøddel, der

piinte og flaaede INIarsyas, som Apollo Tortor. Der stod et

Billede af ham under dette Navn i Rom-), og endnu til vor Tid

havde der holdt sig en Marmorstatue af samme Art. Det er en

Statue i den Giustinianiske Samling, s. Clarac, Musée de Sculp-

ture III, pi. 541, n. 1136-''). Hovedet horer ikke til Statuen;

den hoire Arm med Kniven er moderne, men Restauratoren har

upaatvivlelig gjettet det Rette"*), thi den venstre Arm, der efter

Claracs Angivelse er afgjort antik, holder Marsyas' afflaaede Skind.

En italiensk Konstner i det 16de Aarh. , Cechino Salviati, har

benyttet denne Statue som Midtpunctet i en stor Composition

forestillende Marsyas' Straf. Alt det Øvrige tilhører ham selv; den

flaaede Anatomiefigur Marsyas, den kronede Midas med Æselsørene,

der gloer paa Marsyas' Hovedhud, Pan o.s.v., alle Omgivelserne

bære aldeles det 16de Aarhundredes Præg. Salviatis Composition

er bekjendt fra et særdeles smukt Kobberstik af IMelchior Meier

158P). Dette Stik ligger atter til Grund for et fortrinlig udført

Elfenbeens-Relief fra 1627, som findes i Konstmuseet i Kjøben-

havn. Endnu heri rober Apollofiguren tydelig sin antike Oprindelse.

') Servius ad Æncid. IV, 28: »libertatis indicium«. Hvad der tilfoies, »erecta

manu testattir, niliil urbi deese», er, om muligt, endnu uforstaaeligere. Det

er et godt Beviis paa den Mangel paa Kundskab og paa Forstand, som

herskede allerede i det 4de Aarh. efter Chr.

-) Suetons August c. 70. I Anledning af el Rygte, om at August ved et privat

Gilde havde spillet Apollo, sagde man den følgende Dag: »Cæsarem esse

plane Apoilinem, sed Tortorem, quo cognomine is deus quadam in parte

urbis colebatur.« Det sidste Ord er ikke at forstaae om en virkelig Dyr-

kelse med bestemte Fester. Statuen stod sikkert ikke i et Tempel, men

paa oll'entlig Gade, og havde vistnok intet Altar foran sig.

') Gjentaget i Wieselers Apollon Stroganoff, smig. S. 103.

^) S. Vasetegningen i Miiliers Dcnkm. a. K. II, loO. At ogsaa en Piil kunde

tænkes som Redskab til at flaae med, hvilket Wieseler S. 111 f. antager,

kan jeg ikke indrømme.

^) s. Naglers Kunstlerlexicon IX, S. 3. Et smukt Aftryk findes 1 den kgl.

Kobberstiksamling i Kjobenhavn.
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Betragter man Sagen med et uhildet Blik, kan der næppe

være nogen Tvivl om at ogsaa Stroganoffs Broncestatue er en

saadan Apollo, der triumferer over Marsyas og bærer det af-

flaaede Skind i sin venstre Haand; om han har havt en Kniv i

den høire, eller ikke, kunne vi ikke afgjore. Med denne Op-

fattelse passer baade Stillingen og Udtrykket og fremfor Alt selve

den Gjenstand, han holder i Haanden.

Derimod staaer endnu till)age at undersøge, om den vati-

canske Apollo , der har saa stor Lighed med den Stroganoffske,

virkelig ogsaa udtrykker den samme Tanke, og altsaa ogsaa er

en Apollo Tortor. \i ere tilbøielige til at troe det. Udtrykket

og Stillingen passer fortræCFehg dermed. Ogsaa han er fuld af

Harme, om end Udtrykket af Vreden fremtræder mildere her end

i Broncen; ogsaa han gaaer bort fra de foragtelige Fjender, han

har overvundet, og tilkaster dem det sidste truende Blik. Pile-

koggeret paa Ryggen er aabeubart en Tilsætning, som kun til-

horer den senere Bearbeider; i Originalen, der ogsaa ligger til

Grund for Broncen, har det ikke været; Remmen over Skuldren

var ikke bestemt til Koggeret, men til Lyren. I den høire Haand

kunde han have holdt en Kniv, men jeg vilde hellere tænke paa

Lyren. Men har den venstre Haand holdt Marsyas' Skind? For-

holder det sig virkelig saaledes, at den bevarede Deel af Armen

viser, at Haanden har baaret Noget, maa dette Sporgsmaal vist-

nok besvares bekræftende, skjondt en saadan stor Masse — man

blev vel nodt til at tænke sig den en Deel større end Ægiden

paa Stephanis Restauration iPl. II) — synes at forstyrre Gom-

positionens Ligevægt. Men ved en saa overfladisk Gjennemforelse,

som den, der findes i den vaticauske Apollo, vil man ikke med

Sikkerhed kunne uddrage en saadan Slutning af >Iusklerne paa

Overarmen^!; og det kunde være, at Zoega havde Ret i at Haan-

den ikke har baaret TS'oget. Han finder, at den .Alaade, hvorpaa

') Feuerbach (Vatic. Apol. S. 219) siger ogsaa kun, at den viser, at Tommel-

fingeren har været vendt opad.
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Kappen hænger over den venstre Arm , viser , at denne ikke har

haaret en Bue; men dette maa ogsaa overføres paa andre Gjen-

stande'). Det er nemlig ikke muligt, at Kappen af sig selv kan

falde saaledes, med mindre den tidligere har været viklet om

Armen paa en saadan Maade, som vi see paa adskillige Statuer

af Ganymed-), og paa et Par andre Apollofigurer-''). Har han

holdt Kappen saaledes, vilde den kunde falde i de paa den vati-

canske Statue angivne Folder, naar han pludselig løftede Armen

op. Men denne Maade at bære Kappen paa forudsætter, at man

enten har Haanden ganske fri eller dog kun bærer en let og

handelig Gjenstand deri. Kunde det ikke tænkes, at den Konst-

ner, der her vilde fremstille Apollo som Seirherre over Mar-

syas, og som i sin Bestræbelse for at idealisere Guden synes at

have mildnet Vredes -Udtrykket i Ansigtet, ogsaa havde troet at

kunne udelade den modbydelige afflaaede Hud og lade sig nøie

med den afvisende Gebærde, som den blotte Haand kunde ud-

trykke? Naar Fremstillingen af en Apollo Tortor, som vi have

Grund til at antage, var almindelig bekjendt, vilde man vel og-

saa uden at see Marsyas' Skind kunne forstaae Konstnerens

Tanke, især hvis han, som vi have formodet, havde givet Guden

Lyren i den høire Haand.

Hr. Prof. Westergaard afgav derpaa paa Ordbogseommis-

sionens Vegne følgende Beretning og Forslag.

Herved har jeg den Ære at forelægge Selskabet Bogstavet U

af den ved Selskabet besørgede danske Ordbog, hvorved dette

Arbeide, der blev begyndt 1776 og hvoraf Bogstavet A udkom i

I) Zeitschrift f. alte Kunst S. 313. Stephan! Apoll. Boetlr. S. 15 har ikke

forstaaet hans Mening.

') S. Chirac, Musée de Sculpture pi. 409, n. 708; pi. 407, n. 703; pi. 410,

n. 701; pi. 410 E., n. 707 A.

5) S. Clarac Musée pi. 474 B., n. 929 C. og D.; pi. 476, n. 904; pi. 2G9.

n. 908.
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Decbr. 1780, er bragt et Skridt videre henimod sin Tilendebrin-

gelse, idet der nu kun staaer tilbage Bogstavet Y og det i Om-

fang ringe Bogstav Y. Men skjøndt saa nær ved Enden, ere dog

Udsigterne for Tiden ikke meget lyse. Til Bogstavet V blev der

vel i Aarene 1817— 21, udarbeidet en Redaktion, men som efter

en senere Undersøgelse af Commissionen, der imidlertid var

imdergaaet en fuldstændig Fornyelse, blev i Jan. 1839 befundet

at være rent ubrugelig, da den led af saa mange Mangler, at

det hele syntes mere at være et til Redaktørens eget Brug ned-

skrevet Udkast, end en Redaktion af Bogstavet, hvorom Indbe-

retning saavel da som i Jan. 1846 efter en fornyet Undersøgelse,

der ledede til samme Resultat, gjordes til Selskabet, som be-

myndigede Commissionen til at antage en ny Redaktor (jvnfr.

Molbechs Yid. Sclsk. Hist. S. 398 Note, og Oversigten 1846,

S. 10—14). Men uagtet Commissionen i den lange Række af

Aar, der ere forløbne, stadig har havt sin Opmærksomhed hen-

vendt herpaa, er det dog endnu ikke lykkedes at tilveiebringe

nogen ny Redaktion af dette Bogstav. Disse Forhold have væ-

sentUgst medvirket til at foranledige den Langsomhed hvormed

Revision og Trykning af Bogstavet U er foregaaet, saaledes at

der nu er hengaaet 10 Aar siden det foregaaende Bogstav T ud-

kom; thi uagtet ogsaa den Redaktion af Bogstavet U, der laa til

Grund for Commissionens Hverv, led af saadanne Mangler, at

den udkrævede en omfattende og kjedelig Revision, som i Yirke-

ligheden maatte blive til en saa godt som fuldstændig Omarbei-

delse af det hele Udkast, vilde dog dette Arbeide forlængst have

været tilendebragt, dersom ikke Commissionen stadig havde

frygtet for, at der efter Fuldførelsen af dette Bogstav dog vilde

indtræde en Standsning, som nu desværre ogsaa er indtraadt.

Revisionen af Bogstavet U skred derfor vel stadigt men dog

meget langsomt fremad, og under Revisionen mistede Commis-

sionen i Juni 1857 sit ældste og virksomste Medlem, Etatsraad

Molbech, og de tilbageblevne to Medlemmer fuldførte endelig i

Mai 1859 den egentlige Revision. Trykningen af Bogstavet, der
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blev begyndt 1854 var næsten helt tilendebragt, da Prof. Yel-

schow dnde ifjor Sommer. Da Commissionen lui kun bcstaaer

af et eneste Medlem, skal jeg herved tillade mig at henlede Sel-

skabets Opmærksomhed paa Ønskeligheden af alt nu at tilfore

den nye Kræfter, og jeg tillader mig derfor at foreslaae Selskabet,

at anmode Prof. Ussing om at indtræ'de i Revisionscommissionen;

et Antal af to vil ogsaa for Tiden være tilstrækkeligt, da Gom-

missionens Hverv er indskrænket til Tilveiebringelsen af en

brugbar Redaktion af Bogstavet V.

lir. Prof. Ussing erklærede paa Selskabets Anmodning, at

han var villig til at indtræde i Ordbogscommissionen.

I TMødet var fremlagt:

Fra Akademie der Wissenschaften i Wien.

Sitzungsberichte philos, -histor. Classe XXXVIII Band 3 Heft.

— _ __ XXXIX Bd. 2—4 -
— math.-naturw. — XLVBd. I— 5 Heft 1 Abth.

— — — XLV — 2-5 — XLVl

Band 1 Heft 2 Abth.

Archiv fiir Kunde osterr. Geschichtsquellen XXXVlil Bd. I Heft.

Almanach fiir 1862.

Fra Geologische Reichsanstalt i Wien.

Jahrbuch 1861 und 1862. XII Band Nr. 3.

Fra Geographische Gesellschaft i Wien.

Mittheilungen V Jahrgang 1861. Wien 1862.

Fra Physilialisch-medicinische Gesellschaft i Wilrzburg.

Wiirzburger mediciuische Zeitschrift III Band 4— 6 Heft.

— — _ IV — 1 Heft.

— naturwissenschaftUche Zeitschrift III Band 2 Heft.

Fra Akademie der Wissenschaften i Miinchen.

Sitzungsberichte Band I Heft 4. Band II Heft 1—2. Miinchen

1862.
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Fra Académie Imperiale des Sciences^ Arts et Belles lettres

i Dijon.

Mémoires II Serie, Tome IX. Année 1861.

Fra Société de Physique et d'Histoire Naturelle i Geneve.

Mémoires Tome XVI Seconde Partie. Geneve 1862.

Prof. Favre. Explication de la Carte Géologique des parties de

la Savoie, du Piémont et de la Suisse voisines du Mont-Bianc.

Geneve 1862.

Fra Boyal Society i London.

Proceedings Vol. XII Nr. 50, 31, 53, 54.

Fra Geological Society i London.

Quarterly Journal Vol XVIH Part 3 Nr. 71.

_ __ XIX — 1 — 73.

Fra Geographical Society i London.

Journal Vol XXXI. London 1861.

Proceedings Vol VI Nr. 3 & 4. 1862.

Fra British Association for the Advancentent of Science.

Report of the Thirty-First Meeting 1861. London 1862.

Fra Dr. G. C. Wallich i London.

The North -Atlantic Sea-bed; comprising a diary of the Voyage

on board the Bulldog 1861. London 1862.

Fra Royal Society i Edinhurgli.

Transactions Vol XXIII Part 1.

Proceedings, Session 1861— 62.

Fra Boyal Irish Academy i Dublin.

Transactions Vol XXIV Part 2. Dublin 1862.

Prof. S. Haughton. On the origin of granite. Dublin 1862.

Fra Geological Survey of India.

Mémoires Vol IV Part 1. Calcutta 1861.

Annual Report for the Year 1861— 62. Calcutta 1862.

Palæontologia Indica II, 1 & 2 Fossil Flora of the Reimahae Series.
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Mødet (len 24"" April.

Hl". Trof. Steen gav en Meddelelse om

Integration af DilTerentialligningen

ved Faktorer alene indeholdende x og y.

Det er vel bekjendt, hvormeget Theorien af Differentiallig-

ningers Integration lader tilbage at ønske, især hvad Methodernes

Almindelighed angaaer. Med Hensyn til Differentialligningerne

af første Orden og første Grad imellem to Variable har man

rigtignok i Eulers Theori om deres Integrabilitet ved en Faktor

en virkelig almindelig Theori, hvoraf ogsaa saa godt som alle

de bekjendte Integrationer af disse Ligninger lade sig aflede;

men de praktiske Frugter af denne Theori ere saare faa, da Be-

stemmelsen af Faktoren sjeldent er mulig udenfor de Tilfælde,

der ogsaa lade sig behandle efter andre Methoder. Gaaer man

dernæst over til Differentialligninger, som vel ere af første Or-

den, men ikke af første Grad, eller til dem af højere Orden, saa

møder man bestandig kun ringe Spor af Noget, der ligner en

almindelig Theori. Dem af højere Orden har man vel delt i to

store Grupper, de lineære og de ikke-hneære, og den første af

disse er undersøgt baade grundig og med Held, saa at man er

kommet i Besiddelse af flere Theoremer af almindelig Natur;

men i alle andre Henseender falder Theorien om Differential-

ligningernes Integration ganske i Stykker, hvilket ogsaa nødven-

diggjør en stærk Beskjærelse af Stoffet ved Undervisningen og

noget sløver det udmærkede Redskab, som Mathematikken ellers

afgiver for Naturvidenskaberne. Under saadanne Omstændigheder

maa ethvert Bidrag til en Udvidelse af de integrable Differential-
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ligningers Antal være af nogen Interesse og saaledes egnet til

Meddelelse for Selskabet. Men dertil kommer for nærværende

Meddelelses Vedkommende, at den slntter sig til den for nævnte

eneste cxisterende almindelige Theori, den om den Eulerske

Faktor, og baner Vejen for lignende fremtidige Meddelelser,

Intet er vistnok lettere end i Almindelighed at bevise Til-

værelsen af endog uendelig mange Faktorer ^ afhængige af de Va-

riable ocogy, samt den enes Differentialkoefficienter indtil (n— 1)'"

Orden, naar Ligningen er af n'** Orden, Noget som først synes

at være gjort af Lacroix (traité du calc. diff. & int. Paris 1814

t. II. art. 635 , optaget i Ramns Diif. & Integralregn. II Del 2

Kap. 24). Men Bestemmelsen af disse Faktorer i dens hele Al-

mindelighed er et langt vanskeligere Problem end selve den fore-

lagte Lignings Integration. Ved Ligningerne af første Orden af-

hænger den saaledes af en partiel DiH'erentialligning imellem tre

Variable, som, behandlet efter de for disse Ligninger bekjendte

Methoder, forer tilbage til den oprindelig forelagte Ligning, med

mindre Faktorerne antage en saa speciel Form , at de afhænge

af den ene Variable alene] thi saa er bestemmelsen let. Paa

lignende Maade vil Bestemmelsen af Faktorer til de her om-

handlede Ligninger af anden Orden blive altfor vanskelig, saa-

dy
længe de indeholde foruden x og y ogsaa -j-\ saasnart derimod

du
-^ ii<ke indgaaer i dem, saa faaes til deres Bestemmelse to sam-
dx

tidig gjældende partielle Differentialligninger, hvis Integration i mange

Tilfælde er mulig. Euler har Intet meddelt i denne Retning; han

har vel i inst. calc. integr. t. II. sect. I. cap. IV, efterat have

charakteriseret de sædvanlige Integrationer ved Substitutioner,

som lidet naturlige, talt om Muligheden af at Unde Integrations-

faktorer, hvoraf han lover sig gode Resuhater og som han an-

befaler til Geometrernes Opmærksomhed, skjont der maa rejse

sig betydelige Vanskeligheder af den store Variation i Lignin-

gernes og Faktorernes Form. Han har derfor kun forsøgt at

finde Faktorer til Ligninger af anden Orden , som tilmed for
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storste Delen vare lineære (jfr. novi commentarii Acad. Pclrop.

t. VII.), og (lorlios er det kun ligesom famlende at han linder

Faktorer alene afhængige af de Variahle selv for ganske specielle

Former af Diflerenlialligninger, og underliden, eflerat have for-

søgt sig med forskja-Uige Former af Faktorer, ender han med at

opgive at naae Maalet (jfr. Udtrykket : »hic frustra tenlantur mul-

tiphcatores formæ etc"). Det er Lacroix^ som i sit ovennævnte

Værk forst har luiderkastet Sporgsmaalet om Integration af Diffe-

rentialligninger af anden Orden ved Faktorer en rationel Be-

handling, idet han for Ligningen

søger et første Integral af Formen

^l + ^- = °'

hvor z er Faktoren. Han støtter sig til de Betingelser, der

gjælde for Integrationen af de totale Differentialer af anden Or-

den imellem to Variable, og søger, naar de ikke ere tilfredsstil-

lede, at opfylde dem ved Indførelse af en Faktor, alene inde-

holdende æ og y, og dennes Bestemmelse afhænger da atter af

en Integration af et totalt Differential af første Orden imellem

to Variable. Det er en hgnende Fremgangsmaade , her skal

bruges, men med den Forskjæl, at de totale Differentialer er-

stattes ved Differentialligninger simplere end den forelagte, og

det i alle Tilfælde simplere. Der vil saaledes foreligge vel kun

et Brudstykke af en almindelig Theori, men selv en partiel

Generahsation torde paa Integralregningens nærværende Stand-

punkt fortjene hdt Opmærksomhed, og er den hele Methode

ifølge sit Væsen end ikke egnet til at tilvejebringe store Resul-

tater, saa er den dog frugtbar nok til, idetmindste indtil videre,

at udrives fra den Forglemmelse, hvoraf den synes at være truet.

Og skulde endelig den rimelige stedse stigende Komplikation af

Formlerne indskrænke Fremgangsmaaden til Ligninger af anden

Orden, saa kunne dog Resultaterne være af nogen Vigtighed
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paa Grund af disse Ligningers hyppige Forekomst i Mecha-

nikken.

Grundlaget for Methoden er ganske analogt med den for

Bestemmelsen af den Eulerske Faktor til Ligninger af første

Orden. Der anstilles en Sammenligning imellem den forelagte

Differentialligning med Tilføjelse af en ubekjendt Faktor og den

Differentialligning, som faaes ved Differentiation af det søgte

første Integral under den supponerede Form

M^^N = C,
dx

som er den eneste mulige, naar Faktoren skal afhænge af x og

y alene. Derved findes de to Betingelsesligninger, som den

søgte Faktor skal tilfredsstille, og de blive to samtidig gjældende

partielle Differentialligninger, der altid lade sig ændre til to Dif-

ferentialligninger imellem blot to Variable hver, af hvilke den

ene er ligefrem integrabel og kommer til at indeholde en ube-

kjendt Funktion af a;, som saa igjen maa bestemmes ved den

anden, der stedse er lineær af anden Orden. Man kommer endog

til det Hovedtheorem, at Integrationen af alle Differentialligninger

af den anferte Form
,

forsaavidt der existerer nogen Integrations-

faktor for dem alene afhængig af x og y, maa afhænge af Bestemmelsen

af et partikulært Integral af lineære Differentialligninger af anden

Orden. Ved Siden deraf gjøres der en Række Anvendelser,

hvorved der erholdes en Del vel specielle Differentialligninger,

men dog omfattende hele Grupper af Ligninger, hvis Reduktion

til Qvadratur er mulig. Ved Anvendelsen paa den lineære Diffe-

rentialligning (Q = 0) faaes foruden andre bekjendte Resultater

et nyt Bevis for, at disse Ligninger med en venstre Side for-

skjællig fraNul afhænger af deres Integration, hvor venstre Side er

Nul. Ved Behandling af den homogene Dilferentialligning opstaaer

der fem fuldstændig integrable almindelige Former, næmlig, efterat

det i Almindelighed er vist, at Formen maa være

integreres den fuldstændig i følgende Tilfælde:
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a) hvor a == — 1,

b) 5 = O,

d) iiaar R og S ere konstante,

e) naar R
A-^Bx '

iA -\- Bx)^ '

hvor dog d) er indbefattet i ei, men i Overensstemmelse med

den sædvanlige Fremstilling af de tilsvarende Tilfælde ved lineære

Ligninger tages de hver for sig. Endelig bliver det for den

forelagte almindelige Lignings Vedkommende vist , at dens Be-

handling væsentlig lettes i følgende Tilfælde

:

a) naar Faktoren indeholder x alene,

b) naar den indeholder y alene og

C) naar .S = 0.

1. Ved Differentiation af en Differentialligning af forste

Orden og første Grad af Formen

M^ + A' = C (I)
ax

kommer man til en Differentialligning af anden Orden, der al-

mindelig uden foregaaende Reduktion faaer Formen

Er omvendt en Ligning af Formen (2) given, kan man fmde

Betingelserne for, at den har et første Integral af Formen (1).

Differentieres nemlig denne, faaes

dx- dy \dx) \dx dy) dx dx '

der sammenlignet med (2) giver

^ dy dx dy ^ dx
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Af den sidste Ligning udledes, idet ip (y) er en arbitrær Funk

tion af y,

N = \Sdx-\-ip [ij],

og altsaa af de andre

dP d.\Sdx
,

^

Tilfredsstille nu Koefficienterne i (2) Betingelserne (4), saa svarer

der til (2) et første Integral af Formen (1), næmlig

/>^ + i-^rf^+,//(y) = C. (6)

Rigtigheden heraf prøves let ved Differentiation, saa at det deraf

frenigaaer, at (4) ere de nødvendige og tilstrækkelige Betingelser

for Integrationens Muhghed.

Man ser let af det Udviklede, hvorledes t//(y) bliver bestemt

ved den anden (4), da f, Q^ R, S ere bestemte opgivne Funk-

tioner af æ og y.

Ex. Ligningen

hvor Q er en Funktion af x alene, vil kunne integreres paa

denne Maade, idet den første (4) er ligefrem opfyldt og den

anden, naar man sætter

Som Følge deraf faaes det første Integral

dy
y ^ + ^/-^ + i f(y) dy = i

Qdx + Cl

.

8. Tilfredsstille derimod Koefficienterne i (2) ikke (4), saa

vil Ligning (2) ofte kunne gjøres integrabel ved en Faktor, inde-

holdende blot X og y. Til dennes Bestemmelse haves da ifølge (4)

*o = "^
""

\ (6)

_ d . (pP d .\ wSdx , ., ,
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der ere to samtidig gjældcnde partielle Differentialligninger, hvori

-j^ og -f^ indgaae tilligemed w, x og y. Disse Ligningers Inte-
ax dy

gration frembyder imidlertid dog mindre Vanskelighed end den

forelagtes; thi den forste omformet til

giver strax

[1)

idet X er en ubekjendt Funktion af x alene. Denne Funktion

maa dernæst kunne bestemmes ved at y skal tilfredsstille den

anden (6). Differentieret med Hensyn til x giver denne først

d.cfP

dy
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Endvidere maa bemærkes, at der i (p ikke bør indgaae arbi-

trære Konstanter, hvorved (10) vilde komme til at indeholde flere

end een arbitrær Konstant. Det er altsaa tilstrækkeligt at finde

partikulære Integraler af den lineære Differentialligning af anden

Orden, som giver (p eller X
Saaledes er det bevist, at

Inlegrationen af enhver Differentialligning af Formen

som kan gjores inlegrabel ved en Faktor blot indeholdende x og y,

afhænger af Bestemmelsen af et partikulært Integral tilhorende en

lineær Differentialligning af anden Orden.

3. Først anvendes Theorien paa den lineære Differentiallig-

ning af anden Orden

der almindelig kun tilfredsstiller den første (4). Da P = 1,

Q = O, bliver ifølge (7)

ep = X, (12)

som indsat i (9) giver

Integrationen af den lineære Differentialligning (II) med en

Funktion af ae paa højre Side afhænger altsaa af Beregningen af

partikulære Integraler i en anden hneær Differentialligning (13)

med højreside lig Nul. Behandles igjen (13) paa samme Maade,

støder man paa

som umiddelbart faaes af (11) ved at sætte Q = O, ij = X\

De partikulære Integraler til (14) ere altsaa Faktorer i (13) og

de til (13) Faktorer i (11). Vilde man atter søge Faktorer til

(14), saa vilde disse blive de samme som til (11), næmlig de

partikulære Integraler i (13). De to Ligninger (13) og (14) have

altsaa gjensidig hinandens partikulære Integraler til Faktorer.
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De to partikulære Integraler til (l'i) betegnede ved X\ og X'o

ere altsaa Faktorer til (13) og tjene derfor til liestemmelse af

tpil/) ifølge den anden (6). Indføres X\ i (13), faaes

dx- dx \ dx J

altsaa ifølge den anden (6) haves

^' ^'' =^ + ^^ TT + -^''*'

eller

dx

dX\ ,

d.\(P,-'^)X'^Xdx
"*

dX

Men da Pi, Pi og X'i ere Funktioner af x alene, maa ip'[X) = O,

og da desuden Ligningen differentieret med Hensyn til x giver

(14), saa er Betingelsen opfyldt uden Funktion afA. Som Følge

heraf \il (13) ved Integration give

Brugte man det andet partikulære Integral X'i i (14) som Fak-

tor, fik man

og ved Elimination af -r— imellem (15) og (16) frembringes den
dx

primitive Ligning svarende til (13)

\X:<^{P.. -)x...-x. (.--).*]
= CiX'3— CaX'i, (17)

eller X explicite udtrykt ved x saaledes

y ^ ciX^2 — coX'x ,.g.

Ganske paa samme Maade vilde vilde den til (14) svarende

primitive Ligning erholdes, næmlig, idet Xi og Xi ere partikulære

Integraler til (13),

X<i\PoXidx-Xx\P'iXidx ^ '

6'
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Endelig vil uu Integralet af (11) kunne fuldstændig fremstilles,

idet Faktorerne Xi og X^^ som ere partikulære Integraler i (13),

forudsættes bekjendte. Man vil næmlig atter her fmde den anden

(6) tilfredsstillet, idet xp(y) ^- O, og de to første Integraler findes

at være

Xi ^ H- 2/ $ PiXidx = S
QXidx + cy

X>^ + y S
PoX'idx =

\
QXidx + a.

dy
Elimination af ~- giver den primitive Ligning.

_ ciXi — coXi + Xo.
$
QXidx — Xi

j;
OX>dx

y
~

X2
S
P-iXidx- Xi \ P-X-dx

(20)

(21)

Herved haves nye Beviser for bekjendte Sætninger om den

lineære Differentialligning af anden Orden, deriblandt ogsaa for

den Egenskab, hvortil Ramus er kommet ad en anden Vej 1842

(se Yidsk. Selsk. Skrifter, naturvidsk. og math. Afhandl. 9 Del:

om en Egenskab ved de lineære Differentiallign. imell. to Va-

riable). Forresten er der til Theorien af den lineære Differen-

tilallignings Integration kun fojet den nye Oplysning, at den til

Integrationsfaktor har partikulære Integraler af en deraf afledet

ligeledes lineær Ligning, hvormed kan sammenholdes hvad Trembley

har lært om de Faktorer der tjene til Integration af mange DiCFe-

rentialligninger af første Orden (mém. de l'acad. roy. de sciences

deTurin 1791). Efter Sætningen i 2. stod det heller ikke til at

vente, at der skulde være noget synderligt Udbytte for den lineære

DiffereutialUgning at vente af Integrationen ved Hjælp af de her

omhandlede Faktorer.

Et af Euler angivet specielt Exempel (instit. calc. integr,

vol. II p. 101) er

h\OT P og Q ere Funktioner afæ, X konstant. Ligning (13) bliver
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£^-^?+'---'-

£^-^'^-K^-^^|="'
hvortil svarer det partikulære Integral

^ - AX = o
dx

altsaa

X = e^- = Xi.

Det andet partikulære Integral faaes let ved Methoden af den

arbitrære Konstants Variation, idet man sætter X= ce^-^ og gjor c

variabel. Derved erholdes

Man vil nu have

'^X.P^dx = Je^^(ÅP -r--\-''£)dx = e^^{P — X)

^XoP^dx =^e^^{XP— X^ + "£) dx
J
eS^''^-2^-'- dx

= e^-r (P_ X) ^elPdæ^ilxfirc_
J
(p _ X)e^P''-^-^-'dx

= e^X (P_;i) \^e^PdX-2lx^rf. _ glPdX-lx^

hvoraf udledes

X^lx.P^dx— X,]X^Podx = eWx

Endvidere findes

X,
S
QXiC^a; — JCi

il

QX.dx =
gAa:

J

g[pdx-2lxfj^
J
e^^Q(/a; — e^'^

J
e^^Qrfir

J
e^P^t-'-^^'^dx,

som ifølge Formlen

Mu — 5 vdu = 5 t<rfy

reduceres til

Indsættes disse Udtryk i (21), faaes

y ^ ^Xx-hPdx (c^
J

^\pdx-2lx^y,_ C2 -f J
e^Prf^-^^ Qrfa?)

stemmende med Eulers ad anden Vej fundne Resultat.

4. Vigtigere Udbytte giver Methodens Anvendelse paa den

med Hensyn til y, -p, ~ homogene Differentialligning af Formen

(2) , selv om den ikke tilfredsstiller nogen af Betingelserne (4).



Af hvad Grad end Ligningens Homogeneitet er, kan den altid

ved Division med P og en passende Potens af ij bringes paa

Formen

Men derhos maa her nødvendig Q være konstant, da Ligningen

ellers ikke kunde være fremgaaet af en Differentialligning af første

dy
Orden oprindelig begyndende med Pxf —-. Sættes derfor ip = o,

bliver den forelagte

og dens Faktor

if,
= Xif-\ (23)

hvorefter Ligningen i X bliver

Ifølge 3. vil nu hitegrationen af (24) og dermed af (22) afhænge

af, om man kan fmde partikulære Integraler til

J2 X' d X'

lter
+ «i^ + |'=+')SX' = 0. ,25)

5. Der frembyder sig nu umiddelbart to simple Tilfælde,

næmlig

5 = og a + 1 = O,

der begge ændre (24) til

dlX d.RX
~d^ rf^' ^-^^

som har de partikulære Integraler

Xi = e^""^, Xo = e5«''^5e-5«rf^rfa^. (27)

De to tilsvarende Faktorer ere

(f>i
= y^-h^H't^,

(f^
= ?/-ic-^«rf^Sc-5«"-^vfø. (28)

Betragtes først Tilfældet 5 = 0, saa ville disse Faktorer

frembringe Ligningerne
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„«>rfx^ I ay"-ie^"''^ 1-14- R>/"e^"''-' ^ = O, \^ dx- •' \dx) -^ dx 'i

+ Ry"S'<<"^ \e-^'^'i^dx . -^= O, 1

af hvilke den første tilfredsstiller (6), idet ?/;'(y) = O, medens

den anden kræver ip'{y) = — j/" . Man vil følgelig komme til

de to Differentialligninger af første Orden

y dx~ '^

ydglRdxig—lRdx^^ _Z J.
-^

\ dx a+1

(30)

d?/

og Elimination af j^ giver den til (22) for -5=0 svarende fuld-

stændige primitive Ligning

c\e-^^'f^dx—^^^ = c^. (31)

I Tilfældet a+1 =0 ændres (22) til

som ved Indførelse af Faktorerne (28), idet a == —
1, giver

y dx- y- \dxj y dx '

y
J

dx^ y-
J

\dxj

ÅRdx^ fif, !(*,

Den første af disse kræver ?/;'(?/) = O, den anden tp'{y) =
,

følgelig blive de to første Integraler
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-\-\Se^t'"'dx = Cl
y dx

.e-Sni-'dx
. / ~\- \SMt'dx\e-^'^^-'dx — / . y = cJ

og den primitive Ligning

c
1
5e-5«rf^rfa,_

J
5cS^''^rfic . \e-^i^'f='dx+\Se^^'i='dx\e-^^''^dx —l.y = c^,

hvori dog de to Led paa venstre Side kunne sammendrages, saa

at man faaer

Cj S e-S^-'^rfa; — \ e-^^'^-'dx \ sS'^'^^dx — l.y = c, (35)

Er paa een Gang 5 = 0oga4-l =07 ^^^^ il^ke (31),

men (35) bruges.

6. Der gives endnu en simpel Relation imellem den forelagte

homogene Lignings Koefficienter, som gjør Ligningen (24) i X
integrabel, idet nænilig

dR
{a-hi)S=-^ (36)

giver

d'-X „dX
.-^-^^ = ^' <^')

hvis partikulære Integraler ere

X, = 1, X2 = ^e^'^'-dx, (38)

saa at Faktorerne blive

(fi = y"~\ ^2 = y''-^le^'^''^dx. (39)

1 dn
Derved bliver (22), idet tillige 5 = —-^^ —- indsættes, til

a+1 dx '

som begge give <//%) = O, saa at de tilsvarende Differential-

ligninger af første Orden blive

y
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dy
,

_ y''+'

(41)

idet

Af (il) erholdes efter tilbørlig Reduktion følgende primitive Ligning

c, Ve^^^'^rfæ — ^^ e^«"^ = C2. (42)

^S'
a+l

T. Som Exempler paa de nævnte Tilfælde anføres følgende :

behandlet af Lacroix (traité du calc. diff. & int. t. II. art. 601.

Paris 1814 p. 311) ved en anden Methode. Ifølge (31) faaes

umiddelbart, idet

^"^ =-i.{^ + Vi+x%

\

ial/'l+£c2 a

1+1

Cl \{x-^Vi+x'^]''dx
ay
a+b

hvoraf endelig udledes

' - A+,
at/

ae, I
^— '. ,'

'

1-
^—^—

j

'

I TIT =" ^2-+ a 1

—

a J a-\-b ^

-^-1 -L-i 1

1+a
"^ 1—

a

J

integreres efter (35), idet lRdx = 2 l.x, iS = — , saaledes

I . x — I . y = C2

eller ved Forandring af Konstanternes Fortegn

•^

CC

d^?/
.

1 /rfv\' ,
dy

,
2 y^
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tilfredsstiller (36), saa at man ifolge (42) erholder, idet ^Rdx

=
5 tgxdx = — I . cos X,

dx 2 y'^

i = Co
jcosa; 3 cos ic

eller med Forandring af Konstanternes Fortegn

yl = — co&x I cil. tg (j—^^x) -\-cA.

S. Da Integrationen af den homogene Differentialligning

(22) støtter sig paa Bestemmelsen af partikulære Integraler af

Ligningen (24) eller (25), saa ville de vel behjendle Tilfælde, hvori

den lineære Ligning er integrabel^ fere til nogle tilsvarende ved den

homogene. Disse indtræde, naar man har

R = ^
s = ^

A-^Bx' {A + Bxf
hvorunder mere specielt indbefattes Tilfældet

R = b, S = C.

I det sidste vil (22) have en Integrationsfaktor, som er det

partikulære Integral af (24), altsaa af Formen

X = e'«^,

idet m er en Rod i Ligningen

m'i _ ftm 4- (a + 1) c = 0. (43)

Faktoren

ændrer (22) til

(p = e'«a-y«-l

hvortil svarer de to første Integraler

•^ dx mi •'
'

dv c

•' dx m<i •' \
dy

idet Wil og m2 ere de to Rødder i (43). Elimination af -^
dx

giver en primitiv Ligning, som ved forandret Betegnelse af Kon-

stanterne reduceres til den simple Form

y"+> = fie-'«ia;_|_ C'oe-"'2^. (45)
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Det vil imidlertid let ses, at hvis mi = m?, saa falde de to Lig-

ninger (4 i) sammen og kunne ikke tjene til Dannelsen af (45).

Men til samme Tid ere de to partikulære Integraler af (24)

X = e"'^, X =a;e'"^,

idet m = —^ b- = 4(a + l)c, da (43) har lige Rødder. Den

til det sidste partikulære Integral svarende Faktor

bringer (22) til at tilfredsstille (4), af hvilke den anden reducerer

sig til

X (m-— bm -f- (a + 1) c) + m — ll^ii ^ q
m

stemmende med (43) og m'^ = _ = (o -f 1) c. Det første Inte-

gral, hvortil man ifølge denne Faktor kommer, vil være

dy c , , ^
xe"*xya ^ _,

—

~if+h'"''^mx — 1) = Co. (46)^ dx m^-^
'

^ '

som kombineret med det første Integral, hvortil de to (44) smelte

sammen, giver en primitiv Ligning af Formen
y«+i = (Cix -f Coje-^*^, (47)

hvor der for m er sat dens Værdi ^6.

Hvis 6- < 4(0+1) c, er vel (45) brugelig, men den imagi-

nære Form deraf ombyttes helst med den reelle

y«+i = (Cisinffl/4(a+l)c-6-) + Ca cos [^V^(a-\-l]c -6^)W*^.

Beholder man den mere almindelige Form for Koefficien-

terne R og S, vil Ligningen i X findes at være

(PX b dX la + l)c -\-Bb

d^'~ A-i- Bxdx "^ U^'Bxj'
~

Et partikulært Integral heraf er

X = {A-^ Bx)'^,

idet wi er Rod i

m\m— l}B-—bBm -j- ia -}- \) c -\- bB = 0. (49)

Ved Hjælp af Faktoren

(p = {A -\- Bx]"Y~^

integreres nu (22) ved

,^ + ^.|y| +-'^^WV,^C. ,50)



Til de to Værdier af m svare to forste Integraler af Formen (50)

du
og ved Elimination af ~ erholdes den primitive Ligning

tj^+i = Ci{A-i- Bx)-0"i-^y + CoiA + Bx)-^'"^-^\ (51)

.Forsaavidt nogen af Redderne i (49) bliver lig 1 maatte det

sidste Led i (50) forandres ii\ aj"+H. (A -\- Bx), men dette Tilfælde

kan her ganske forbigaaes , da det vil kræve (a + 1 ) c = O,

altsaa enten o = — 1 eller c = O, hvilke Tilfælde ere behand-

lede i 6,

Fremdeles bliver atter her at tage Hensyn til Tilfældet af

lige Rødder i (49), hvorved de to partikulære Integraler af (48)

blive

X = {A + Bx)"*, X = (A-^ Bxyt.iA -\- Bx).

Heraf erholdes de to Faktorer ved Multiplikation med «/°~', og

til den første af disse vil der svare et første Integral af Formen

(50), medens Indførelsen af den anden vil give den forelagte Form

(2), tilfredsstillende Betingelserne (4), af hvilke den sidste bliver

L(A-\-Bx){m{m-i)B-—{m—\)Bb+{a-\-l}c)+{m—l)B—-^^^^=0,

som er rigtig ifølge (49) og fordi der til lige Rødder i denne

kræves
b+B

, ,„ (b—BY (aH-i)c

Det deraf opstaaende første Integral bliver

[A -h Bx)"Y ^ (4 + Bx) . -^
dx

cr^^A+^f _ , ^ ^^
(m

—

\)B \ m— 1/

Af (50) og (52) udledes da med lidt forandret Betegnelse

y«+i = (Cl + CoJ . (A + Bx)) [A + Bx)-On-ii (53)

Hvis endelig (49) har hnaginære Rødder, kan (51) ændres

til reel Form.

Hvorledes de her fundne Resultater kunne generaliseres,

forbeholdes til Gjenstand for en anden Meddelelse.
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9. Det kan undertiden hændes, at en Ligning af Formen

(2) hun opfylder een af Betingelserne (4) (Exenipel derpaa er an-

fort i 3.1, saa at den vel ikke er et exakt DilTerential af en Lig-

ning af Formen (li, men paa den anden Side giver en lettere

Bestemmelse af q) ifølge (6). Hvis saaledes den første (4) er

opfyldt, saa faaes af den første (6)

dy
^'

altsaa tp uafhængig af ?/, og følgelig maa den anden (6) give

(p som Funktion af x alene. Til Bestemmelse af (p erholdes da

følgende ændrede Form for (8)

j,d^æ
, (^ dP \d(f ,

/d-'-P dR
,
dS\ ^ .,

Hvis altsaa den forelagte Ligning har et første Integral af For-

men (1), Saa maa der af (54) kunne faaes et partikulært Integral,

som er Funktion af x alene. Deraf maa dog ingenlunde sluttes,

at Koefficienterne i (54) bor indeholder alene; det er tilstrække-

ligt, men ogsaa nødvendigt, at der gives et partikulært Integral

ikke indeholdende y. Men idet y saaledes ikke indgaaer i y, maa

denne Størrelse blive upaavirket af de specielle Værdier, man

maatte ville tillægge y; det maa følgehg være tilladt at tillægge

y en speciel ^"ærdi, der letter Integrationen af (54). Følgende

Exempler oplyse dette Tilfælde nærmere.

-^- y dx''^[dx) ^xdx^^ ~ ^

vil have sin Faktor bestemt ifølge (54) ved

dx"- X dx^ x"-^

hvortil svarer

(fi
^= X,

(f
^ xl . X.

Ved den første Faktors Indførelse ledes man til det første Integral

2/^^+ h^' = Cl,

og ved den anden, der kræver ipiy) = — ^«/-, kommer man til

yxLx/£-\-ix'-{l.x-^)-hy'=Co.
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Den primitive Ligning bliver følgelig

i^" + ål/" = Cil . X -i- Co.

dx- \dx} \x xl.xjdx

giver følgende Ligning i ep

d\ 1 +l.xd(f 1 -\-l.x-\-P.x _
dx^ xl.x dx xH'^.x ^

Det ligger nær ved Forsøg at erholde det partikulære Integral

(f
= xl . X

og dernæst ved Melhoden af den arbitrære Konstants Variation

at finde det andet, som bliver

(p = xl . X . I . I . X.

Disse give henholdsvis

yxl . X . -^- -\- Ix"^ {I . X — 1) = Cl,

yxl . x.l.l . x.~ + \xl.x.l . l.x.dx — | «/^ = C«,

følgelig den primitive Ligning

^x'^l.x.l. l.x— Ix-l.l.x— \xLx.l.l.xdx-\- 2 ?/^= Cil.l.x— C2.

C. x^p,- (x^+ 2xy)^ + 4/- = O
dx-" '' dx ^

er et fra Lacroix (tr. du calc. t. IL art. 600) iaant Exempel, der

giver til Bestemmelse af ep

X '^^f + (9a;3 ^2xy)^-\-(\bx^-\-\ Oy)(p= 0.
dx"^ dx

Heraf skal kunne faaes et af y uafliængigt partikulært Integral,

og da 2/
= CC giver

altsaa

'^ = h^

som virkelig tilfredsstiller den første Ligning i ep og kan bruges

som Integrationsfaktor i den forelagte , saa erholder man derved

1 ^ __^ = C
X dx X*
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Denne Ligning' kan gjOres homogen ved at sætte y = z^ eller

gjures umiddelbart integrabel ved Separation af de ^ariable, naar

man sætter y = x-z. Ad begge Veje kommer man til den pri-

mitive Ligning, der nf Lacroix er naaet ved en mere sammensat

Methode. Naar man ikke her kan Onde mere end een Integra-

tionsfaktor, saa er det fordi den ikke har noget andet første

Integral af Formen (1) end det fundne.

Foruden det her behandlede Tilfælde, i hvilket q: er Funk-

tion af X alene, gives der intet andet, som tilsteder nogen Inte-

grationsfaktor af den Art. Thi gaaer man ud fra

^ = O
dy

saa giver denne Ligning og den første (6)

hvilket netop er det betragtede Tilfælde.

10. Til Fuldstændiggjorelse af den i 9 begyndte Under-

søgelse, skal nu betragtes det Tilfælde, hvor den forelagte Ligning

tilfredsstiller den anden af Betingelserne (4). Denne omformes til

dR _ d^ dS

dx ~ rf^+rft^'
^^^^

saa at de til Bestemmelse af (p tjenende Ligninger, navnlig den

første (6) og (9), blive

^ "^'
\ (56,

p^i'cp (dp ^ycp sf dp

Den tidligere fundne Ligning

<P = p^

udledt af den første, vedbliver fremdeles at gjælde og den anden

tjener bestandig til Bestemmelse af X.

Saaledes til Exemplet

-S^ + f(l)'+ -1 + ^ =
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faaes let Faktoren

idet for Kortheds Skyld er sat X for -^. X vil afliænge af

d^X rfX „

der har de to partikulære Integraler

X = cos (I . x), X = sin {I . x),

som begge kunne bruges og giver

yx^ cos {l.x) .y- -h I y-x (sin O • x) + cos (/ . x)) = Ci,

?/a;^ sin {\ . x) . --^ + ^y-a; (sin (^ ic) — cos (I . æ)) = C2,

hvoraf atter faaes den primitive Ligning

^y'^x = Cl sin (I . x) — C2 cos (/ . x).

11. Efter de i 9. anstillede Undersøgelser er der fremdeles

Anledning til at henvende Opmærksomheden paa Faktorer^ som

mulig kunne afhænge af y alene. Man gaaer altsaa ud fra

^ = O
dx '

hvorved til Bestemmelse af ep haves den første (6) og den redu-

cerede (8), næmlig

'?*(?-)-"
. ,.„

gdcp^/cPP^dR dS\ _ ^
dy \dx- dx dy J

^

Til Bestemmelse af y ved (57) kræves nu, at Betingelsen

\ (dP \ ) /æ-P dR dS\

er opfyldt , og at tilmed disse Udtryk ere afliængige af y alene.

Sætles Udtrykkene (58) lig Y, faaes

(p = e-^^"y (59)

(jfr. den første (39)).

Foreligger saaledes
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saa er
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Integral er bestemt. Det første Integral, som faaes ved Hjælp

af den første Faktor (61), har ifølge den foregaaende Udvikling

^'{y) = Oj ^fiy) = c
5
medens derimod det ved den anden (61)

udledede første Integral faaer ip(y) bestemt som en virkelig Funk-

tion af y. Følgende Exempler oplyse Tilfældet.

Den første (61) giver

^ X

saa at man faaer

følgelig

Derved erholdes det første Integral

a;«e2'+^2'' -^ = Cl.
dx

Af den anden (61) faaes

tp = ^e'-^'^"'' = ^''^' "J^"" ^
"^^"^ '^^

X J
eller

X a—

1

saa at man maa have

X = ^^, ip'iy) = ey+h^,

og altsaa

ey+^y-

Denne Faktor fører til det første Integral

a — ldx^ ^

Deraf udledes ved Elimination af y- og Forandring i Betegnel-

sen for Konstanterne

x"-^\ey+~^y^ dy = cia;"-'+C2.

Hvis a ^ Ij gjælder ikke det sidst fundne af de to første
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Integraler, lige saa lidt som den dertil svarende Faktor. Derimod

faaes nden Vanskelighed

X = xl. X, ip'iy) = — ev+i'/2^ fp = / _ a; _ cv+5-"',

hvorved udledes det første Integral

xl.x.ey+iy\-l^ — [ey+^^y'dy = C3

og den primitive Ligning

Je^'+b^ dy = Cl/. CC + C2.

« S + '^+^^'(l)^+ (- + åj/i| = o

tilsteder kun Brugen af den første (61), som giver

og derved frembringer det første Integral

r~)±
dx

+ /,w| = o

er et mere almindeligt Exempel (findes ogsaa i Liouville journ.

des math. t. VII p. 134, hvor det er behandlet ved Methoden

af den arbitrære Konstants Variation, efterat den Ligning, hvori

et af de to sidste Led mangler, forst er integreret). Det danner

en almindelig Klasse af Ligninger, de hvor

— alene indeholder
2/5 p = f{y)i

n n
Og — alene indeholder £c, — = fi(x).

(61) giver da, idet P = 1,

X=e$/'i(=')''-^Se-5/'''^>''-^rfcc, ip'iy) == — e^ny')dy^

saa at de to første Integraler blive

SriCx)dx+lny}dy ^^y^ __ „
'

dx ~ '»'

Den primitive Ligning bliver derefter
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Selskabet valgte Hr. Professor, Bibliothekar Thorsen til

Medlem i sin historiske Klasse.

I Mødet var fremlagt:

Fra KoninMijke Natuurhundig Vereeniging i Batavia.

Natuurkundige Tijdschrift voor Nederlands Indie. Deel XXIV.

Vyfde Serie. Deel IV, Afl. 1-4. Batavia 1862.

Fra Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wefenschappen.

Verhandelingen. Deel XXVII & XXVIII. Batavia 1860.

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel VII,

Afl. 1—6. Deel VIII, Afl. 1—6. Deel IX, Afl. 1—6. Deel

X, Afl. 1—6. Batavia 1857—60.

Fra Ko7iinJdyJce AJcademie van Wefenschappen i Amsterdam.

Verhandelingen. Deel VIII. Amsterdam 1862.

Jaarboek 1861. Amsterdam.

Verslagen en Mededeelingen Afdeling Natuurkunde. Deel XIII &
XIV. Amsterdam 1862.

— - — — Letterkunde. Deel VI. Am-

sterdam 1862.

Register van Hollandsche en Zeenwsche Oorkonden. Amsterdam

1861.

Fra Koninhlijh Nederlandsch meteorologisch Institut i Utrecht.

Meteorologische Waarnemmgen in Nederland 1861. Utrecht 1862.
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Modet den 8'° Mai.

Hr. Prof. Hannover meddelte nogle Iagttagelser »over ind-

kapslede Indvoldsorme« , som allerede ere trykte i Selskabets

Skrifter 6te Række 6te Bind, og ville snart udkomme.

Hr. Prof. /. Thomsen gav en »Udsigt over Kryolith-Indii-

striens Udvikling i det forløbne Aar.

Secretairen anmeldte at Ordbogens Hefte med Bogstavet U,

og Eegesta diplomatica Bind II Hefte 4 vare færdige og ville

blive omdelle til Medlemmerne.

I Mødet den 6te Marts d. A. var en Afhandling »om Åeoli-

diaderne« af I)r. med. B.Bergh bleven forelagt, som P'orfatteren

ønsker optagen i Videnskabernes Selskabs Skrifter.

Comiteen, de Urr. Professorer Bendz, Hannover og Bein-

liardt, afgav nu følgende Betænkning.

Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab har i Marts

d. A. udvalgt undertegnede Comitee til at afgive Betænkning

over en af Dr. B. Bergh til Selskabet indsendt Afhandling

»Anatomiske Bidrag til Kundskab om] Aeolidiaderne« med 10

Tavler, ledsaget af det Ønske, at den maatte optages i Sel-

skabets Skrifter.

Forfatteren begynder sin Afhandling med en Oversigt over

Literaturen til denne Gruppe af nøgne Havsnegle , og gaaer da



II

over til en samlet Fremstilling af de anatomiske Forhold hos

Aeolidiaderne , hvori han sammenligner de forskjellige af ham

undersøgte Slægter og Arter med Hensyn til deres ydre Form

og den indre fiygning af de hos dem forekommende Organ-

systemer, hvilken Fremstilling udgjør det første Afsnit af Af-

handlingen. I det andet og sidste Afsnit gjennemgaaer For-

fatteren særskilt de zoologiske og anatomiske Forhold hos 14

Arter af 8 forskjellige Slægter, nemlig Aeolidia, Spurilla, Face-

lina, Montagua, Oalaina, Coryphella, Glaucus og GlauciUa, der

alle henhøre til den Familie af Aeolidiaderne, hvis Tarm ud-

munder paa [^egemets Side og kaldes AeoUdiæ yleuroyroctæ.

Den egentlige Grundvold for Afhandlingen, nemlig de ana-

tomiske Monographier , vidner om en særdeles omhyggelig

Undersøgelse af det temmelig rige Materiale, der har staaet til

Forfatterens Disposition, som han deels har erholdt fra vore

offentlige Museer, deels fra private Samlinger; en Deel af de

tropiske Former skyldes Indsamlingerne fra Gaiatheas Jord-

omseiling. Herved er leveret et temmelig betydeligt Bidrag til

en nølere Kundskab om Aeolidiadernes anatomiske Bygning, og

da Prof. Reinhardt velvillig har stillet sine Iagttagelser over de

levende Dyr, som have været Gjenstand for Forfatterens Under-

søgelser, til hans Disposition, indeholder Afhandlingen en Deel

værdifulde Oplysninger i denne Henseende. Anatomien af de

omhandlede Dyr er udført med en særdeles Nøiagtighed igjennem

alle Organsystemerne og af flere Organer er deres finere Byg-

ning oplyst ved mikroskopiske Undersøgelser. Flere af de

valgte Arter ere forhen kun ufuldstændig undersøgte og enkelte

have endog første Gang været Gjenstand i denne Afhandling for

en nøiagtig anatomisk Beskrivelse. Det nøie Kjendskab til og

den flittige Benyttelse af sine Forgængeres Arbeider, har For-

fatteren gjort frugtbringende ved sin Kritik, hvorved det er

lykkedes ham, at berigtige adskillige Vildfarelser. Del Tillæg

til Kundskaben om den behandlede Dyregruppes Organisation,

som Forfatteren har givet, har sat ham istand til at anstille en
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fyldigere Sammenligaing imellem de forskjellige Slægter og

Arier, der ikke har værel uden Indflydelse paa den zoologiske

Systematik.

De Tegninger, Forfatteren har leveret over de anatomiske

Forhold, ere omhyggeligt og nøiagtigt udførte af ham selv efter

Naturen, og som ovenfor omtalt ere adskillige zoologiske Af-

bildninger vedlagte fra Gaiatheas Expedition, udførte af Thomam

under Opsigt af Prof. Reinliardt.

Paa Grund af Ovenanførte maa Gomiteen ansee l)r. Berghs

Afhandling for værdig til at optages i det Kongelige Viden-

skabernes Selskabs Skrifter, og anbefale dette til Vedtagelse af

det ærede Selskab.

Med Hensyn til Tavlerne skulle vi kun bemærke, at de

givne Afbildninger vistnok kunne sammenstilles saaledes, at

Tavlernes Antal formindskes fra 10 til 8.

Den Sde Mai 1863.

Bendz, A. Hannover. J. Reinhardt.
Allatter.

I Mødet var fremlagt:

Fra Mr. Garcia de Tassy, Membre de Vlnstitut. Paris.

Discours d'ouverture du Cours d'tiindoustani ii l'EcoIe Imperiale

et speciale des Langues orientales vivantes, pres la Biblio-

théque Imperiale.

Chrestomathie Hindie et Hindouie. Paris 1849.

Fra ijJiysikaUsche GesellscJiaft i Berlin.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1860. XVI Jahrgang,

1 & 2 Abtheilung. Berlin 1862.

Fra Gesesellschaft der Wissenschaften i Gottingen.

Nachrichten vom Jahre 1862. Nr. 1—27.

Fra Verein filr die Naturkunde i Preshurg.

Correspondenzblatt, 1 Jahrgang Nr. 1—4, 1862.

Fra Verein fur Naturhunde im Herzogtlium Nassau.

Jahrbucher, XVI Heft. Wiesbaden 1861.

7*
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Fra Prof. Chr. Lassen i Bonn.

Indische Alterthumskunde. Anhang zum 3 und 4 Bande. Leipzig

1862.

Fra Istituto Venefo.

Atti. Serie III, Tome VII, Anno 1861—62. Venezia.

Memorie. Vol. X, p. 2. 1862.

Fra Societa Reale di Napoli.

Rendiconto dell' Accademia delle Science Fisiche e Malhema-

tiche. Fase. 1— 4. Napoli 1862.

Fra Vinstitut Imperial de France.

JVJémoires morales et politiques, Tome X. Paris 1860.

Mémoires, Tome XXXIII. Paris 1860.

Fra Mr. Moquin-Tandon.

Éloge de Dnméril, prononcé ix la seance de rentrée de la Fa-

culté de lAlédicine de Paris le 15 Novbr. 1861.

Fra Soeiété Imperiale des Naturalistes i Moscou.

Bulletin, Année 1862 Nr. 1. Moscou 1862.

Fra Corps des ingenieurs des mines de Bussie.

Or. C. H. Pander. Ueber die Saurodipterinen, Dendrodonten,

Glyptolepiden und Cheirolepiden des devo-

schen Systems. St. Petersborg 1860.

— Ueber die Ctenodipterinen des devonischen

Systems. St. Petersborg 1858.

Fra Prof. James D. Dana i Newliavon.

Manual of Geology : Treating of the Principles of tlie science

with sppcial rference to American Geologicai History. Phi-

ladelphia 1863.

On the higher Subdivisions in the Classification of IVIamals.

Fra Videnshahernes Selskab i Amsterdam.

F. C. Emerius. Hippocratis et aliorum medicorum veterum reli-

quiae. Vol. II.
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Modet den 29"" Mai.

rir. Prof. lSteenst7'up fremlagde Prof. Alijh. Fuvres Carte géo-

logique des parties de la Savoie du Piemont et de la Suissej

voisines du Mont Blanc, oi? knyttede nogle IJemærkninger lil

dette Arbeide.

Conferentsraad Forchhammer meddelte følgende Resultater

af sine sammenlignende Undersogelser om Vandets Sammen-

sætning i det nordatlantiske Ocean, uden for Irland, paa Over-

fladen og i en Dybde af indtil 10,000 Fod.

Da jeg for nogle Aar siden bearbeidede mine Undersøgelser

over Søvandets Saltholdighed, gjorde jeg opmærksom paa de

uundgaaelige Mangler, som en saadan Undersøgelse, naar den

forsøger at omfatte hele Spørgsmaalet, nødvendigviis maa frem-

byde, og siden den Tid har jeg, som det er Selskabet bekjendt,

søgt og fundet Ledighed til at give en fuldstændigere Frem-

stilling af flere Partier af Verdenshavet med Hensyn lil Salt-

holdigheden. Navnligen har jeg kunnet berigtige min Frem-

stilling af Middelhavets Sammensætning, der af Mangel paa et

tilstrækkeligt Antal af Prøver var urigtig*). Ogsaa har jeg fundet

Leilighed til at skaffe mig en fuldstændig Række af Prøver fra

en Gjennemsnitsreise gjennem den østgrønlandske Strøm, imellem

Island og Sydspidsen af Grønland, som har givet det paafaldende

Resultat, al denne Strøm slet ingen Polarstrøm er, men sand-

Oversigterne for 1861 pag. 379.
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synligviis den endnu engang vendende Golfstrøm, som saaledes

danner en slor Bue omkring Island*).

Til de i hoi Grad paafaldende Resultater af Undersøgelserne,

med Hensyn til Saltslyrken i Dybden og den dertil svarende

Overflade, horer det, at Vandet i .Midten af Atlanterhavet, paa

begge Sider af Æqvatoren, og altsaa i en ikke for stor Nærhed

af Landet, aftager i Saltstyrken med den tiltagende Dybde, et

Forhold, som ikke gjælder for Havet S. for Asien, eiheller for

Middelhavet, paa en enkelt Undtagelse nær, ligesaa lidt som for

Østersøen. Delle besynderlige Forhold i Atlanterhavet Onder

sin Forklaring i den Antagelse, at den polare Strøm formedelst

sin lave Temperatur sænker sig under Golfstrømmen og flyder

henimod Æqvatoren. Et Spørgsmaal af stor Interesse for Havets

physiske Geographie var det nu, paa hvilket Sted i det nordlige

Atlanterhav denne Sænkning fmder Sted, og om denne. Atlanter-

havels polare Understrøm naaer de europæiske Kyster. Ved

tidligere Undersøgelser var det godtgjort, at en saadan mindre

saltholdig Understrøm ikke existerer i Davisstrædet og Baffins-

bugten, men at den allerede findes naar man kommer ud af

Davisstrædet, et Resultat som er uddraget af 9 Dybvands-Prøver

optagne paa Briggen Ørnen i 1859 mellem 58^ 4' og 61° 21' N. B.

samt 35° T og 55° 40' V. L. Disse Analyser viste endvidere at

Sallstyrken i Dybden aftog fra Øst imod Vest, idet den østligste

Dybvandsprovc havde 35J79 p. m. Salt, medens den vestligste

havde 34,858 p. m. Af All dette synes at følge, at det er

BalTinsbugtens og det nordamerikanske Polarhavs Saltvandsstrøm,

som sænker sig ind under Golfstrømmens sallrigere og varmere

Vand.

Ved Admiral Filz Roys venskabelige Bistand har jeg nu

været saa heldiir at ei holde Prøver fra Overfladen, og indtil

•j Denne Række af Ingttagelscr er endnu ikke trykt.
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en Dybde af over 10,000 Kod imellem N. H. 61° W/ og 55'' 32'

og V. L. 12° 6' og 15° 59'.

Proverne bleve tagne af Officererne paa Skibet Porenpine i

Maanedorne Juni, Juli og August i 1862.

IVliddeltallet af 5 Overfladeundersøgelser gav i 1000 Dele

Vand

:

Chior 19,662.

Svovlsyre 2,342.

Kalk 0,566.

Kali 0,367.

Magnesia 2,205.

Summen af hele Sallmængden . . 35,613.

Middeltallet af mine Undersogelser fra tidligere, til meget

forskjellige Tider optagne Prøver for hele Regionen fif Atlanter-

havet mellem 30° N. B. og en Linie fra Nordspidsen af Skot-

land til Nordspidsen af Newfoundland:

ChIor 19,835.

Svovlsyre 2,.391.

Kalk 0,609.

Magnesia 2.201.

Alle Salte tilsammen 35,946.

og en Prøve optaget for mange Aar siden af nuværende Ad-

miral V. Dockum fra Overfladen under 50° 3' N. B. og 11° 6'

V. L.:

ChIor 19,697.

Ssovlsyre 2,336.

Kalk 0,572.

Magnesia 2,208.

Alle Salte tilsammen 35,570.

Middeltallet for hele Verdenshavet med Undtagelse af alle

større Fjorde, er:
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Chlor 18,983.

Svovlsyre 2,253.

Kalk 0,561.

Magnesia 2,096.

Alle Bestanddele 34,333.

Forholdstallene Imellem Chlor og alle andre, ved Analysen

qvantitatlvt bestemte Stoft'er i det af Skibet Porenpine medbragte

Vand fra Overfladen, altsaa nden Hensyn til Saltstyrken, er

følgende:

Chlor 100.

Svovlsyre 11,91.

Kalk 2,88.

Kali 1,87.

Magnesia 11,21.

Alle Salte tilsammen 181,1.

Middeltallet af alle Dybvands-Iagttagelser fra det nylig an-

førte Sted og en Dybde imellem 200— 1760 Favne, er følgende:

Chlor 19,677.

Svovlsyre 2,357.

Kalk 0,583.

Kali 0,363.

Magnesia 2,193.

Alle Salte tilsammen 35,687.

Sammenligne vi disse to lagttagelsesrækker fra Overfladen

og fra Dybden, finde vi en saa ringe Forskjel, ikke blot i hele

Saltmængden og i Chloret, men ogsaa i alle de øvrige Bestand-

dele, at vi maa erklære det for det samme Vand baade paa

Overfladen og i den største her maalte Dybde. Forskjellen

er nemlig for Dybvandet i 1000 Dele Vand:
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for Chior -f 0,()ir>.

- Svovlsyre -|- 0,oi5.

- Kalk + 0,017.

- Kali — 0,004.

- iMagnesia -f- 0,oi2.

- alle Bestanddele + 0,074.

Ogsaa Forholdstallene til Clilor ere med en yderst ringe

Forskjel de samme, de ere nemlig i Vandet fra Dybden:

Chlor 100.

Svovlsyre 11,98.

Kalk 2,96.

Kali 1,84.

Magnesia 11,14.

Alle Bestanddele 181,4.

Vil man altsaa tage det meget nøiagtigt, maa man sige, at

Saltvandet fra Dybden viser en ganske ringe Tilvæxt i Salt-

mængden, men som først træder frem i 2den Decimal af 1000

Dele og udgjør Viooooo af hele Vandets Vægt.

I den anførte Deel af Atlanterhavet findes altsaa kun Æqva-

torialvand indtil den største Dybde , og ikke engang en Under-

strøm af Polarvand naaer det vestlige Europas Kyster.

De enkelte Iagttagelser ere anførte paa hostrykte Tabel:
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... ,. ,! .,,. S\o»lsuur
I Cblor- Alle fasle . ,„

kisiljord (.lilor- „ iivovlsuur Clilor- „ „ ,
Cocfli-

V "ag-
i' II

' V I-
^'ag- Besland-

0. s. V. >alriiini. I : I halk. haliuiii. I . ,, ! cit-iil.

nesia. npsiinn. (iclo.

AnmaTkiiJDg.

0,100 28,056

0,110

0,074

0,105

(i.ilTl

0,071

0.071

0,078

n.115

27,977

27,735

28,005

28,119

27,914

28,139

28,188

28,119

(M04 27,740

0,088

0,069

27,916

28,081

2,279
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Det engelske Admiralitet lader optage Saltvandsprøver i de

forskjellige Dele af Havet, og disse Saltvandsprøvers Vægtfylde

bliver umiddelbart efter Optagelsen bestemt ved en Flydevægt

med Skala, et saakaldet Hydrometer, hvoraf hvert Skib fører 4

med sig, og foruden Længde og Bredde noteres Saltvandets

Vægtfylde og Temperatur. Alle disse Hydrometre blive for-

færdigede af den samme Fabrikant, sammenlignede med et

Normal-Hydrometer paa Kevvs Observatorium, og hver Kasse med

Instrumenter er ledsaget af en Optegnelse af den Correction,

der maa anbringes for at faae den riglige Vægtfylde. Ved Ud-

arbeidelsen af Tabellerne bliver Vandets Tæthed beregnet til 0° C.

Det bliver nu et Spørgsmaal af ikke ringe Vigtighed, at

vide i hvilket Forhold Saltmængden staaer til Tætheden, for at

kunne overføre og sammenligne mine Iagttagelser med disse

under Admiral Fitz Roys Ledelse udførte Bestemmelser. Mine

Forsøg bleve anstillede paa følgende Maade:

1) Jeg tog en Vandprøve, f. Ex. den af Skibet Porcupine

d. 29de August 1852, under 51° 58' N. B. og 12° 47' V. L. fra

400 Favnes Dybde optagne. Dels Middelvægtfylde var efter 3

Iagttagelser, med 3 forskjellige Hydrometre, corrigerede efter

den medfølgende Anviisning 1,0274 ved 12,75° R. Ved Op-

tagelsen havde Vægtfylden været 1,0280, ved 59° F. = 12° R.

Chlormængden er funden at være i 1000 Dele = 19,660. Til

hver Vægtfyldetilvæxt af 0,0001 svarede 0,072 Chlor = 72 Mil-

lionledeel af Søvandets Vægt ved 12,75° R.

Beregnet efter den paa Skibel iagttagne Vægtfylde af 1,0280

svarer 0,070 Chlor til 0,oooi Vægtfyldetilvæxt.

2) Denne Vandprøve fortyndet ganske vilkaarlig med de-

stilleret Vand viste ved 13° R. efter Maalninger med 3 Hydro-

metre en iVliddelvægtfylde af 1,0063 og 1000 Dele gav 4,639 Chlor.

I dette Tilfælde svarede 0,0001 til 0,074 Chlor = ''^/loooooo.

3) Den forrige Prøve blev vilkaarlig blandet med mere af

det oprindelige Søvand. Dets corrigerede Middelvægtfylde ved
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13,2° H. var 1,0123, o^ dens Chlormængde var 9,326, hvilket

svarer, "for en Vægtfyldelilvæxt af 0,0001, til 0,076 Clilor = '*^/ioooooo.

4) Prøve Nr. 3 blev atter blandet med en vilkaarlig Mængde

af det oprindelige Søvand. Den ligesom for bestemte og cor-

rigerede Vægtfylde var 1,0161 ved 12,6° R, Chlormængden i

1000 Dele var 11,735 og til 0,000] Vægtfyldctilvæxt svarer 0,073

5) Atter blandet med en ubestemt Mængde af Nr. 1. Den

som før bestemte og corrigerede Vægtfylde var i Middeltallet

1,0183 ved 13,1° U. Chlormængden i 1000 Dele var 13,944 og

til 0,0001 Vægtfyldelilvæxt svare 0,076 Chlor = '''loooooo.

6) Det blev atter blandet med Mere af Nr. 1. Den som

før bestemte Middelvægtfylde var 1,0270 ved 11° R. Chlor-

mængden i 1000 Dele var 15,113. Til en Vægtfyldelilvæxt af

0,0001 svarer 0,073 Chlor i 1000 Dele = '•''/loooooo.

Disse Forsøg ere alle anstillede ved Temperaturer, der kun

ligge lidet fra hinanden nemlig mellem 1
1° R. og 13,2° R. og altsaa

ved en Middeltemperatur af 12,61°. Chlormængden der svarer

til 0,0001 Vægtfylde-Tilvæxt af Hydrometret, ligger mellem 0,072

Chlor i 1000 Dele Søvand og 0,076 — Middeltal 0,074 — . Da

nu en Vægtfyldebestemmelse med Hydrometrene, som med

Sikkerhed angiver 0,001, allerede maa ansees for meget god,

og denne svarer til 0,740 Dele Chlor, medens Afvigelserne

ved den chemiske Chiorbestemmelse neppe nogensinde have

oversteget 0,025, og i Almindelighed ere langt under delte Tal,

saa vilde Bestemmelsen ved Chlor være ganske nær 30 Gange

saa nøiagtig som den ved Hydromelret.
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I Mødet var fremlaijt:

Fra Naturforschende Gesellschaft i Ralle.

Abhandlungeu. Band VII, tlefte 2. Halle 1863.

Fra Academie der Wi'ssenschaften i Wien.

Denkschriften. Mathematisch - Nalurwissenschaftliche Classe,

Bd. XXF.

— Philosophisch-Historische Classe, Bd. XII.

Sitzungsberichte. Mathematisch -Naturwissenschafthche Classe,

XLVI Band 1—5 Heft 1 Abtheilung. Wien

1862—63.

XLVI Band 2—5 Heft 2 Abtheilung. Wien

1862—63.

— Philosophisch-Historische Classe, XXXIX Band

6 Heft. XL Band I— o Heft.

Register zu den Banden 31—40.

Fra Linnean Society i London.

Transactions. Vol. XXIII Part 1 & 2. London 1860—61.

Journal of ihe Proceedings. Botany. Vol. IV Nr. 16, Vol. V
Nr. 17—20, Vol. VI Nr. 21—23.

Supplement to Vol. IV, 5.

Second Supplement to Vol. V.

— — Zoology. Vol. IV Nr. 16, Vol. V

Nr. 17—20, Vol. VI Nr. 21—23.

List of tlie Linnean Society of London. 18G0—61.

Fra Geologicai Society i Dublin.

Journal. Vol. IX Part 2. 1861—62. Dublin 1862.

Fra Royal Dublin Society.

The Journal. Nr. XXVI—XXVIII. Dublin 1863.

Fra Professor Houghton.

Short Account of Experiments made at Dublin to determine the

azimulhal Motion of the Plane of vibration of a freely

suspended pendulum. Dublin 1851.
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On the use ot' nicotine in tetanus and cases of poisoning by

slryclmia. Dublin 1862.

iMr. Foot. iMeleorological Journal i<ept at EnnisUnion and Haily-

vaughan, Counly of Clare during tbe year 18G1.

Lieutenant J. Haughton. Ilainfall and Evaporation in St. Helena.

Dublin 1862.

Fra Société Géologique de France.

Bulletin 11 Serie. T. XIX f. 21—32. f. 46— .^8. 1862. XX f.

1— 5. 1863.

Register til T. XVI I.

M. le comte Jaubert. Notice sur la vie et les Travaux de M.

Cordier. Paris 1862.

Fra M. Ck. Des Moulms i Bordeaux.

Quatre Mémoires. Bordeaux 1862.

Fya la Gommission Géologique de la Société Helvetique

des Sciences Naturelles,

Malérianx pour la Carte Géologique de la Suisse. Premiere

Livraison. Neuchatel 1863.

Fra Universitetet i Christiania.

Det Kgl. Frederiks Universitets Halvliundredaars-Fest i September

1861. Beretning og Actstykker.
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Modet den 12'* Juni.

lir. Stads-Ingenieur Colding forelagde Selskabet en Afhandling

over Lovene for flydende Legemers Bevægelse i begrændsede

Ledninger og i frie Strømme, af hvilken Afhandling her kun

meddeles et Udtog, da Arbeidet i sin Heelhed vil blive optaget

i Skrifterne. Lovene for Vandets Bevægelse i begrændsede Led-

ninger med constant Vandføring har Forfatteren tidligere gjort

til Gjenstand for sine Undersøgelser og han har forelagt Selskabet

tvende Afhandlinger over dette Emne, den ene i April 1855,

den anden i Mai 1861. 1 den første af disse Afhandlinger har

Forfatteren fremstillet Resultaterne af forskjellige Forsøg over

Vandets Bevægelse i glasserede Rorledninger og udviklet de

Love, som deraf fremgaae; i den anden har han givet en

videre Udvikling af disse Love, og i Særdeleshed en Fremstilling

af de frie Vandspeilsformer, hvorunder en constant Strøm ved

givne Forhold kan bevæge sig. Begge disse Arbeider ere imid-

lertid udgaaede af »Hypothesen om Lagenes Parallellisme') og

den derpaa byggede Eylehveinske Lov for Vandets Bevægelse,

som forudsætter, at med Undtagelse af de Partikler, som ligge

ganske nær ved Ledningens Overflade, bevæger Vandet sig med

samme Haslighed i alle Punkter af et og samme Tværsnit paa

Strømmen, hvilket vel tilnærmelsesviist er fundet bekræftet ved

Forsøg , men aabenbart er langtfra at være virkeligt naturtroe.

Efter denne Uypothese betragtes nemlig Vandet paa en Maade som

et fast Legeme, der glider langs med et andet, formedelst Tyng-

dens Virkning, og hemmes i dets Fart ved den Friction, som

finder Sted ved Ledningens Overflade; men at denne Betragtnings-

maade er urigtig, behøver ingen videre Forklaring; megetmere

er dot klart, at Strømmen bør betragtes som el Bundt af Strøm-
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traade, hvis transversale Dimensioner ere uendeligt smaa, og

livori hver enkelt Traad har sin særegne Hastighed, der af-

hænger af Ledningens Tværsnitsform og Traadens Afstand fra

Ledningens Overflade. I den nærværende Afhandling søger For-

fatteren at bestemme Loven for Vandets virkelige Bevægelse,

idet han forkaster »Hypothesen om Lagenes Parallellisme».

Forfatteren, som alt i de foregaaende Afhandlinger har hen-

tydet paa det Unoiaglige, der ifølge den gængse Forestilling hef-

tede ved de af ham udførte Beregninger, har fra Aaret 1853

jevnlig arbeidet paa at fremstille Lovene for Vandets Bevægelse

uafhængigt af den nævnte Hypothese; men han har været nødt

til at skride meget langsomt frem med sin Undersøgelse af

Mangel paa Forsøg, som kunde lede Tanken frem til større

Klarhed. Hans første Betragtning var omtrent følgende: Naar

Vandet bevæger sig i en Strøm igjennem en Ledning, hvis

Bund er et Plan, som har et Fald h paa Længden I, og

Vandspeilet er parallelt med Ledningens Bund, saa viser Er-

faring, at Strømhastigheden er constant for hele Længden I i

en hvilkensomhelst given Dybde x under Vandspeilet. Men

deraf følger, at den bevægende Kraft, som virker paa det Ele-

ment eller den Strømtraad, der befinder sig i Dybden x under

Vandspeilet, nøiagtigt maa være lige stor med den Modstand,

som dette Element lider, og da denne Modstand kun kan hid-

røre fra den Friclion , som Vandet lider ved at glide hen over

det consecutive Element af Strømmen, samt idet han, i Over-

eensstemmelse med den ellers bekjendte Erfaring, antager, at

denne Modstand voxer proportionalt med Qvadratet af den rela-

tive Hastighed, hvormed de omhandlede Strømelementer bevæge

sig forbi hinanden, kommer han til det Resultat, at, naar

Strømhastigheden i Dybden x betegnes ved v og Tyngdekraften

fremstilles ved g samt Fluidets Tæthed betegnes ved q, saa

kan Betingelsen for, at Strømelemenlets Haslighed er constanl,

fremstilles ved :

8
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dv\^ qJiQ

dxj ii.L

idet n er en af x uafhængig Størrelse.

Ved al integrere denne Ligning finder man Ligningen for

Vandets Bevægelse at være følgende:

V- 4|A^^^
2>y fil '

'~'

hvori F, som er Værdien af v for x = O, betegner Strømmens

Hastighed i Vandspeilet.

Af Mangel paa Forsøg maatte Forfatteren blive staaende

ved denne theoretiske Udvikling indtil han tre Aar senere, i

Slutningen af 1856, kom i Besiddelse af en Afhandling af Capi-

lain Boileau, Traité de la mesure des Eaux couranles, Paris

1854, hvori den nævnte Forfatter bl. A. har meddeelt tvende

Rækker af Forsøg, som ere anstillede i Metz over Strømhastig-

heden af Vandet i forskjellige Dybder af en Canal med et rect-

angulært Tværsnit, der havde en Brede = 0,680""«*" og hvori Vand-

speilet, som flød parallelt med Ledningens Bund, havde et Fald af

1 paa 1000. I den første af disse Forsøgsrækker var Strømmens

Dybde == 0,348"', og i den anden Forsøgsrække var Dybden kun

= 0,206"'. I nærværende Afhandling viser Forfatteren først, al

den af Capitain Boileau opstillede Lov for Hastighedens Afta-

gelse med Dybden, der har Formen

V = A— Bx'^,

kun meget slet tilfredsstiller hans Forsøg; hvorimod Formlen (2)

paa det Fuldstændigste bekræfles af disse Forsøg for hver Række

især, naar man ifølge de mindste Qvadraters Melhode bestemmer

Værdierne for Størrelsen (— ), som indgaaer i Formlen (2).

Udføres Regningen, saa finder man ifølge Boileau's første For-

søgsrække ( — 1=0,00324, hvorimod man for den anden For-

søgsrække finder I — j= 0,00203, hvoraf fremgaaer, at I —
j

ikke er constant, men afhængig af Vanddybden og det saaledes.
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al (i er proportional med Strømmens Oybde. Betegnes Strøm-

mens Dybde ved //, saa kan altsaa Formlerne (1) og (2) skrives

saaledes:

\dx) ix.l H ""^ "" ^ ^^y fil H' ^^^

hvor -5- 1/ ^' ^" conslant Størrelse, som ifølge Boileau's

Forsøg findes at være == 34,5. Af Formlen (3) bestemmes Strøm-

mens Vandføring samt dens Middelbastigbed ^«, og man finder

derefter let følgende Relation mellem F, v og rø:

hio = 3F-{-2y (4)

Med Hensyn til den Maade, hvorpaa Modstanden, der udgaaer

fra Ledningens Overflade, virker paa Strømmen, da oplyste For-

fatteren, at denne efter sin Natur maa forplante sig igjennem

F'luidet i Retning af Normalen til Overfladen; men at Mod-

standen derimod i Almindelighed ikke forplanter sig igjennem

hele Strømmen, men kun til det Punkt af Normalen, hvor samme

skjæres af en Anden, der efter Forholdenes Natur medfører en

lige Hastighed i Skjæringspunktet. I en cirkelformet, cylindrisk

Ledning falder Normalernes Skjæringspunkt i Centrum, og naar

Ledningen er heelt fyldt, vil den frie Overflade altsaa være re-

duceret til en Linie (Ledningens Axe), hvor Flastighedeo vil være

et Maximum. Den Vandmasse, som befinder sig mellem to vil-

kaarligt valgte Normaler, er kun paavirket af den Deel af Led-

ningens Overflade, der ligger imellem disse Normaler. For en

plan Ledning uden Dæksel vil Vandspeilet falde sammen med

den Overflade, hvori Hastigheden er et Maximum, saafremt

Strømmen bevæger sig i det lufttomme Rum. Er Strømmen

derimod begrændset af to parallele Planer, og ere begge Planer

af samme Beskaffenhed, saa vil Modstanden imod Vandets Be-

vægelse i Ledningens to Halvdele, nærmest disse Planer, være

ligestor, og den frie Overflade vil da falde midt imellem de

omtalte tvende Planer. Udøver Dækselet en mindre Modstand

end Bunden, vil Strømhastigheden blive større ved Dækselet
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end ved Bunden, og i dette Tilfælde vil altsaa den fri Overflade

i Strømmen, det vil sige den Grændseflade, hvori Vandet kan

betragtes som fuldkommen frit, og hvori Stromliastigheden altsaa

stedse er et Maximum, nærme sig imod Dækselet. .Men selv i

en aaben Ledning viser det sig i Keglen , at Strømhastigheden

i Vandspeilet er mindre end lidt derunder, hvilket naturligviis

hidrører fra, at Luften udøver en lignende, skjondt svagere Virk-

ning , som Bunden af Ledningen, og Boileau fandt saaledes, at

Hastigheden var størst i en Dybde af | til ^ af hele Vand-

dybden.

Efter paa denne Maade at have forvisset sig om, at Form-

lerne (3) og (4) fuldstændigt slemmede overeens med Boileau's

tvende Rækker af Forsøg, havde Forfatteren tilstrækkelig Anled-

ning til at gaae videre i sine Undersøgelser, og ved en ganske

tilsvarende Betragtning, som den, hvorved Formlerne (I) og (2)

bleve fremstillede, fandt han dernæst følgende Formler for Be-

vægelsen af et Fluidum i en hvilkensomhelst cylindrisk Ledning:

-— =. k og V = V— yjc
ar) r

idet k = -^'^-y, a + H ^=- R og a-\-x = r^ hvori Bog-

staverne i?, ^, /?, (», I og ^u have samme Betydning, som i det

Foregaaende er vedtaget, medens R betegner Ledningens Krum-

ningsradius svarende til det betragtede Punkt af Strømmen, hvis

Dybde under den frie Overflade er a?, og H betegner Strøm-

mens fulde Dybde, begge maalte efter Normalen til Ledningens

Overflade; « og r betegne altsaa Afstandene fra Krumnings-

centret, respective til den frie Overflade og til det betragtede

Punkt af Strømmen. Af Formlerne (5) sees først, at naar

B==cc og // er endelig, saa er « = oo saml Ledningen en

plan Flade, og i dette Tilfælde finder man ganske rigtigt, at

Formlerne (5) reducere sig til Formlerne (1) og (2) for den plane

Ledning.
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Er Ledningen derimod cirkelformet op lieelt fyldt med Vand,

saa er « = O, og Formlerne (5) kunne da skrives:

Af den sidste af disse Formler kan >andføringen q let beregnes

og deraf Strømmens Middelhastighed lo bestemmes; udføres

Regningen, finder man følgende Relation mellem F, v og to

7z« = 3F+ 4t; (7)

Forst senere kom Forfatteren i Besiddelse af en Afliandling af

General -Inspecteur Darcy: Recherches Experimentales relatives

au mouvement de l'Eau dans les tuyaux, Paris 1857, hvilken Af-

handling, efter en gunstig Betænkning, afgiven i Juni 1854, er

optagen i det franske Academies Skrifter. Ifølge denne Afhand-

ling har Darcy bl. A. experimentalt undersøgt Lovene for Vandets

Bevægelse i cirkelformede, cylindriske Ledninger, hvis Diametre

varierede fra 0,188"' til 0,50"', og ved denne Undersøgelse blev

han ledet til det Resultat, at Strømhastigheden kan fremstilles

ved følgende Formel:

r-|V4-.
der ganske falder sammen med Formlen (6), naar man antager

Størrelsen ( — ) = 5-^ og i dette Resultat laae der altsaa en

ny og vigtig Bekræftelse paa Rigtigheden af den her fremstillede

Theori.

Forfatteren gjør imidlertid opmærksom paa, at Darcy's For-

mel paa en væsenthg Maade staaer i Strid med Boileau's Forsøg,

og navnlig forsaavidt, at f-| efter Darcy's Forsøg skulde være

proportional med Qvadratet af Strømmens Dybde, imedens/* efter

Boileau's Forsøg viser sig at være proportional med første Po-

tents af denne Vanddybde. Forfatteren gjør derhos opmærksom

paa, at Darcy har afledet dette Resultat af Forsøg med fire Rør-

ledninger af væsentligt forskjellige Diametre, men at en nærmere

Sammenligning viser, at man med ligesaa god Grund tør slutte,
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at (
—

I er pronorlional med /^ som med 72-, idet Afvigelserne ind-

hyrdes i det Hele flndes at være temmelig store ;
thi vistnok bliver Fei-

len i det Hele mindst ved at antage |-j proportional med ^-; men

sammenlignes Resultaterne for de større Hør, der dog maa til-

skrives størst Paalidelighed , saa passer den første Potents af R
meget bedre end R^. Endelig gjør Forfatteren opmærksom

paa , at Darcy's Antagelse nødvendigviis maa være urigtig, da

den i sine Conseqventser leder ligefrem til Umuligheder. An-

tager man derimod, at i de almindelige Formler (5) har ( —

I

følgende Form:

V\ 2 R^-a-
0/ d K'^.R'

*^'

som stemmer med Boileau's Forsøg, saa erholder den Iste

Formel (5) følgende symetriske Form:

dv\'- 9 ,., År2 — «2 R
Tr) =r^^ni2-^—a-7' ^^'

der allerede derved vækker Anelse om sin Paalidelighed, og

denne bliver ydermere bestyrket derved , at, naar vi anvende

denne Formel paa det Tilfælde, hvor Ledningen er en med Vand

fyldt Cylinder med cirkelformet Tværsnit, saa kan Formlerne (6)

skrives

:

(s) =i^n-R' "- ^-^VlE-- <'"'

og naar vi da, ifølge Darcy's Forsøg, beregne den sandsynlige Værdi

af KVg, saa fmde vi denne at være:

K\/'g~=: 31,63.

Anvende vi derimod samme Formel (9) paa en plan Ledning

med Vandhøiden H, saa fmde vi:

som sammenlignet med Formlerne (3) viser, at medens Boilean s

Forsøg have givet KVg == 34,5

saa giver Darcy's Forsøg KVg =31,63.
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En storre Ovcrocnsstcmmclse iiiicllcin saa iiliycarlede Forsøg

vilde man nu'ppe vente , og dette Resultat betragter Forfatteren

som et afgjorende IJeviis for Tlieoriens lligliglied.

Efter det saaledes udviklede vil det som man seer være let

at bestemme Loven for Vandets Bevægelse i en hvilkensomhelst

cylindrisk Ledning, naar Ligningen for dens Tværsnit er given

og Vandet strømmer derigjennem med en constant Hastighed.

Fra dette Resultat gaaer Forfatteren over til at fremstille

Lovene for Bevægelsen af en Strøm, hvis Hastighed i det vil-

kaarlige Element, som betragtes, er variabel baade som Function

af Elementets Sted med Hensyn til Ledningens Overflade, altsaa

som Function af r og tillige som Function af det gjennemløbne

Rum, altsaa som Function af Tiden.

I dette almindelige Tilfælde finder han den partielle Diffe-

rentialligning for Fluidets Bevægelse at være følgende:

dt " ds Q .r' dr

hvori s betegner Længden af den Vei , som det betragtede Ele-

ment af Fluidet har gjennemløbet i Tiden ^, ved hvilket Tids-

punkt V betegner Hastigheden, u betegner Trykhøidetabet, r

betegner radius vector til det betragtede Punkt af Fluidet, hvis

Tæthed = p, og hvori Fortegnet -H vælges, naar
|
-y- I er ne-

fdv\
gativ og +, naar I -i- I er positiv, samt hvori endehg|M, bestemt

ved Formlen (8) , betegner en Function af s.

Er Størrelsen « = oo
, da kan Ligningen (12) integreres fuld-

stændigt paa en temmelig simpel Maade ved en uendelig Række;

men i Almindelighed bliver Integralet, skjøndt det indeholder een

arbitrær Function, meget vidtløftigt, hvad forøvrigt er ganske

naturligt, naar det betænkes, hvilket Omfang den almindelige

Ligning maa have, for at kunne indeslutte alle de paa dette
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Gebet forefaldende Muligheder. Blandt disse er der nogle Til-

fælde, som fortrinsviis ere af Vigtighed, og, det gaaer her som

ikke sjeldent i Naturen, de vigtigste Tilfælde ere ofte de

simpleste. Et mærkeligt Tilfælde i denne Henseende erholde vi,

naar vi antage at den arbitrære Function F{r) , som indgaaer i

det fuldstændige lutegral, har folgende Form:

=..Sv r

idet o er constant; thi da reducere disse ellers saa compli-

cerede Formler sig til folgende simple Ligninger:

v= VTIV'Å]/

(13)

hvori a er en arbitrær Constant, og s betegner Længden af den

Vei, som det Element, der er bestemt ved r = a og hvis Ha-

stighed = F, gjennemløber i Tiden t.

Sammenlignes den første af disse Formler med (5), idet det

øverste Fortegn benyttes, viser det sig, at disse blive identiske,

dersom man antager, at den arbitrære Constant a = | k =
— --— = 2 K^q -r ^-—5— idet i?„ betegner en vis constant
9 ^^ ^ I R'^ — a''

°

Værdi af i? og y betegner Værdien af (-5-) for i? = R^. Et

Forhold af denne Årt frembyder Omdreiningsfladerne, hvor ethvert

Snit lodret paa Axen er en Cirkel, for hvilken alle Normalerne

til Ledningens Overflade skære hinanden i et Punkt af Axen.

Er en saadan Ledning heelt fyldt, saa er « = 0, og i dette Til-

fælde betegner altsaa s Længden af Axen, svarende til det Punkt

af Ledningen, hvis Hadius = R. Antager man nu, at til s = O

er R = Rq, saa kan Ligningen for Ledningens Overflade skrives

R = (p{s), (14)

hvor
(f

betegner en given Function af s.
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Men i dette TilfæUle reduceres Formlerne (13) til:

y _ V-K\/g]/j^.r^ og V =]/2g{ti~-j^]Rds+u,^'j, (16)

hvoraf Ledningens Vandft)ring lindes at være:

^ _ r,R2 [V-\KVg\/-^ E\ (16)

hvilket Udtryk maa være uafhængigt af s, naar q er constant for

hele Ledningens Længde.

Af Formlen (16) kan man bestemme V eller Vandets Strnm-

hastighed i Ledningens Åxe, naar ^ og i? == q\s] ere givne , og

derefter findes Tryktabet w, svarende til Længden s, ifølge (15),

af følgende Formel:

u = ^^-u,^j^^^^Rds (17)

For en cyhndrisk Ledning findes saaledes:

h

som forhen bekjendt.

Et andet mærkeligt Tilfælde er det, hvor « = cc. Her er

altsaa ethvert Snit lodret paa Ledningen en ret Linie og, naar

vi gaae ud fra Ledningens Bund, saa kan Ligningen for Strøm-

mens Bevægelse altsaa skrives:

V = y'^gu -{-2~^Hds -i- C + Va.x^,. . . (18)

hvoraf Strømmens Vandføring for en Brede = 1 findes at være

:

q = H[y2gu-h2^^Hds -h C + 'iVa . Hl'j . . (19)

Er Ledningen en plan Flade, saa kan Tryktabet u, svarende til

en Længde = s af Ledningen, fremstiUes ved:

u = s . s'mo) — {H — Hq) cos «, og

indsættes denne Værdi i Formlen (19) samt antages derhos, at q

er constant, saa erholdes Betingelsesligningen mellem s og H
for de frie Vandseilsformer ved plane Ledninger. En nærmere

Undersøgelse af disse Former viser nu ikke alene, at der i det
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Hele gives 6 Vandspeilsformer, hvorunder Strommen kan bevæge

sig med constant N andføring, saaledes som Forfatteren i sin tid-

ligere Afliandling har udviklet, men den viser tillige, at disse

Former i det Væsentlige ere analoge med de af ham forhen

fremstillede Former, naturligviis med de ^lodificationer, der ere

en Følge af, at Vandet ikke, som tidligere forudsat, bevæger sig

som en solid Masse, men tværtimod i alle Punkter har sin sær-

egne Hastighed.

Ikke mindre vigtige og interessante ere de Resultater, som

kunne udledes af Formlerne (13) med Hensyn til Vandets Bevæ-

gelse i frie Strømme i Havet. Gaae vi nemlig ud fra Strømmens

frie Overflade, og antage vi a = cc
, saa reduceres (13) til:

V =^ 2gu~^^^\Hds+ C—Va.xi (20)

og af denne Formel sees først , at Hastigheden v aftager,

naar Dybden x voxer; men det sees tillige, at der stedse gives

en Dybde, hvori v = O, og det er klart, at denne Dybde maa

være Strømmens fulde Dybde, som er betegnet med H. Men

naar man altsaa i Formlen (20) sætter:

y = O og ic = J?,

saa erholder man Ligningen for Strømmens Begrændsningsflader,

og antager man derhos, at den accelererende Kraft er Nul, altsaa

at M = O, saa finder man efter foregaaende Differentiation, Son-

dring af de Variable og derpaa følgende Integration, følgende

Ligning for Strømmens Form:

E = ±l^p(5, — 7), (21)

hvori 5o, som betegner Værdien af s svarende til ZT = O, frem-

stiller Strømmens fulde Længde fra det valgte Udgangspunkt til

dens totale Forsvinden, og p er en Constant = 0,0417 Fod, naar

H og s udtrykkes i Fod. Heraf sees at Strømmens Længde-

snit er en Parabel, hvis Toppunkt er Grændsen for Strømmens

Længdeudstrækning, hvis Abscisse er Strømmens Længderetning
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og hvis Orflinatcr fromstillo Strømmens Dybde langs dens hele

La'ngde. Er Slroniincn en Dybvandsstrøm, da vil Formen va-re

en fuldsændig Parabel; men er den derimod en Overfladestrøm,

saaledes som f. Ex. Golfstrømmen , saa ligger Abscisseaxen i

Vandspeilet og Strømmens hele Dybde vil følgelig være fremstillet

ved Parablens ene Green.

Med Hensyn til Vandets Bevægelse, da findes ifølge (20)

V = Va.lfi og V = Va{H' - xh, .... (22|

hvor a er en arbitrær Constant, som maa bestemmes ifølge Erfa-

ring. Med Hensyn til Strømmens Vandføring, da finder man

ifølge (20), at denne kan fremstilles

:

q = ^ E.V (2.3)

Naar man nu vil anvende disse Formler paa Golfstrømmen, saa

er det ikke vanskeligt at bestemme Constanten a, naar man til

Exempel for tvende givne Punkter af Strømmen, hvis Afstande

ere bekjendte, har bestemt Strømmens Hastighed i Vandspeilet.

Ifølge Capitain Maury "the physical geography ofthe sea» kan man

saaledes anslaae Golfstrømmens Hastighed i Floridastrædet ved

Bemini til 6| Fod pr. Sec. ; men efterat Strømmen har gjennem-

løbet en Vei af c. 750 Miles Længde, anslaaer man Strømhastig-

heden, i Egnen af Azorerne, kun til 2 a 3 Miil i Døgnet eller

c. 0,75 Fod pr. Sec. Gaaer man ud fra disse to Bestemmelser,

findes Va = 0,00025, og deraf beregnes Golfstrømmens fulde

Længde Sq = c. 800 Mile, samt dens Dybde i Strædet ved Be-

mini, Hf), til c. ^00 Fod. Fremdeles finder man, at naar Golf-

strømmens Hastighed ved Bemini er 6| Fod og ved Azorerne

er I Fod, saa maa Dybden ved Gap Hatteras være c. 800 Fod

og Strømhastigheden sammesteds være = 5,69 Fod, medens

Erfaring angiver Hastigheden der til c. 5 Fod. ^ ed New-

foundland findes Dybden efter Formlen (21) at være 540

Fod og Strømhastigheden sammesteds at være 2,81 Fod medens

Maury angiver den til 2,5 Fod. Endelig findes Strømdybden

ved Azorerne at være omtrent 200 Fod samt at Golfstrømmen

forsvinder i Havet, efter at have gjennemløbet en Strækning af
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c. 50 Mile fi"a dotte Punkt. Beregningpn gjor altsaa paa fyldest-

gjørende Maade, Rede for Hastighedens Variation langs ad Golf-

strømmen
;
men der er dog en væsentlig Hage ved Beregningen,

og det er denne, at ligesom Strømdybden aftager langs ad Strøm-

men efter den Lov, som er fremstillet i Formlen (21), saaledes

maa ogsaa Golfstrømmen , hvis ingen anden Virkning forhindrer

det, aftage i Brede efter samme Lov, dersom den kan betragtes

som havende et rectangulært Tværsnit. Dette stemmer imid-

lertid ikke med Erfaring; thi Golfstrømmen spreder sig tværtimod

meget betydeligt under sit Løb.

En Grund til denne Udbredelse kan søges deri, at Golf-

strømmen er en varm Strøm, hvis Vand, som en Følge af

Varmen, er mindre vægtfuldt, end Atlanterhavets Vand; men da

Forchhammers Undersøgelser over Havvandet vise , at Golf-

strømmens Vand tillige er saltholdigere end Atlanterhavets Vand,

og som Følge deraf vægtfuldere end det omgivende Vand, saa

maa disse modsatte Virkninger idetmindste tildeels ophæve

hinanden; Alligevel synes Resultatet at være, at Golfvandet er

mindre vægtfuldt, end Atlanterhavets Vand; thi Erfaring synes

at vise, at Golfstrømmens Rande ere noget convexe, og i saa

Fald, ligger der heri en Grund til, at Strømmen maa ud-

brede sig under dens Løb. Hvor stor en Spredning af

Strømmen , der derved foranlediges , har man ikke Midler til at

bestemme ; men Forfatteren antager ikke at denne er større,

end at man uden mærkelig Feil kan see bort fra samme. Men

dersom man reent abstraherer herfra, saa bliver der endnu en

anden og vægtigere Grund tilbage, som paa en høist tilfreds-

stillende Maade er istand til at forklare baade Strømmens Gang

og dens Spredning i Havet, og denne Grund hgger deri, at

Golfstrømmen under sit hele Løb brydes med mægtige Hav-

strømme, som bevæge sig fra Nord imod Syd igjennem Atlanter-

havet, hvor de træffe Golfstrømmen paa deres Vei, og med hele

den Magt, som ligger i disse Strømmes levende Kraft, tra^nge

sig imod Golfstrømmen, og ikke alene tvinger den nd af dens
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Vei i sydlig Retning, iiicii trænge ind i denne og belemre den

med mægtige >'andmængder, hvilke Golfstrømmen taalmodig op-

tager blandt sine egne Vandmasser, og, liberalt, skjøndl ikke

uden synlige Tegn paa Vrede, meddeler den disse Part i sin

levende Kraft i Forhold til deres Masser og sætter dem i Be-

vægelse med sig. Folgen heraf er, at, da Golfstrømmens levende

Kraft paa denne Maade efterhaanden bliver fordeelt paa større

og storre jMasser af ^'and , maa Strømhastigheden aftage , og

dette kan ifølge Formlen (22) ikke skee uden at Strømdybden H
maa aftage; men naar Vandmassen desuagtet voxer, saa er det

klart, at Golfstrømmen maa tiltage i Brede, samt at denne Brede

maa afhænge af de Vandmassers Størrelse , som strømme ned

imod Golfstrømmen og blive bortførte af denne. Ved den nylig

omtalte Beregning over Golfstrømmens Løb, blev det forudsat,

at Strømmen ikke optog nye indtrængende Vandmasser paa sin

Vei, og det blev da fundet, at i saa Fald maatte den have en

Dybde i Strædet ved Bemini af c. 900 Fod, samt at dens fulde

Udstrækning vilde udgjøre henimod 800 Mile, Optager derimod

Golfstrømmen betydelige Vandmasser paa sin Vei, saa maa den

fra Begyndelsen af have en større levende Kraft i sig, end den nys

forudsatte, og som en Følge deraf maa dens Dybde i Bemini-

strædet være større end 900 Fod, hvilket netop er det, som

Erfaring synes at stadfæste, idet Captain Maury angiver Golf-

strømmens Dybde for dette Punkt til 200 Favne eller c. 1200

Fod. Forfatteren antager nu, at Golfstrømmen virkelig har denne

Dybde ved Bemini samt i Gjennemsnit en Strømhastighed i

Vandspeilet af 6| Fod pr. Sec. og fmder da, at Coustanten

l/a = 0,00016 samt at Golfstrømmens fulde Længdeudstræk-

ning, dersom den ikke hemmedes i sit Løb ved indtrængende

Vandmasser vilde beløbe sig til c. 1440 Mile, i hvilket Tilfælde

den vilde naae Europas Kyster med en Hastighed af 2^ Fod

i Sec. og med en Dybde af over 600 Fod.

Forfatteren gjør dernæst opmærksom paa, at hele Golf-



132

strømmens levende Kraft, svarende til et livilketsomhelst Punkt

af dens Bane og udtrykt i Hestes Kraft kan fremstilles ved:

A = 4550 F3 ^, (24)

idet V og H udtrykkes i Fod. I Strædet ved Bemini beløber

denne Arbeidsmængde sig til 1600 Millioner HKr. og for at be-

lyse dennes uhyre Størrelse, bemærker han, at en saa stor Ar-

beidsmængde, udført med de fuldkomneste Dampmaskiner, som

bruge 3 5 Kul i Timen pr. HKr., vilde udkræve et Kulforbrug

af over 2 Mill. Tons i Timen, saa at hele Englands aarlige Kul-

produktion (84 Mill. Tons) , ikke vilde være tilstrækkeligt til to

Gange 24 Timers Arbeide.

Men naar Golfstrømmens Vande , istedetfor at være for-

deelt paa en Brede = 8 Mile udbreder sig over m Miles Brede,

saa vil Strømdybden —
• forudsat, at Strømmens levende Kraft er

uforandret — , være aftaget fra H til:

h = (-Y\ E . . (25)
\7nl

og hvis vi altsaa tage Strædet ved Bemini til Udgangspunkt, saa

komme vi til følgende Resultat:

1) For Høiden af Gap Hatteras findes H = 1136 Fod, men

da m= 18| Miil, bliver Strømmens virkehge Dybde = 970

Fod og Strømhastigheden F = 4,86 Fod, medens Erfaring

har givet c. 5 Fod.

2) For Høiden af Newfoudlands Banken findes Zr= 970 Fod, men

da man efter Maury har m = 112 Miil, saa bliver Strøm-

mens virkelige Dybde kun = 600 Fod og Strømhastigheden

V = 2,35 Fod, medens Erfaring har anslaaet den til c.

2,6 Fod.

3) For Høiden af Azorerne findes H = 830 Fod, men da

Strømmen efter Maury udstrækker sig fra 30 til 53 Grader

N. Br. saa bliver Golfstrømmens virkelige Dybde ved Azo-

rerne kun = 420 Fod med en Hastighed af 4 til 5 INIiil i

24 Timer, medens Erfaring synes at have givet en Ha-

stighed paa dette Punkt af 2 a 3 Miil.



133

Overeenssteinmelson iiioUem Erfaring og Berogning synes

saaledes at godtgjore, at Beregningen er rigtig.

Men er Beregningen rigtig, saa kan man gaae et Skridt

videre for tiina'rnielsesviis at bestemme Storreisen af de Vandmas-

ser, som Golfstrømmen optager fra Punkt til andet paa sin Vei.

Golfstrømmen, som i Strædet ved Bemini liar en Vand-

føring af 920 Mill. Cbfod pr. Sec, vilde nemlig, dersom den ikke

opfangede noget Vand, have en Vandføring ved Gap Hatteras af

c. 800 Mill. Cbfod; men i Stedet derfor er denne 1280 Mill.

Cbfod, og Strømmen har altsaa paa en Længde af 150 Mile op-

taget 480 Mill. Cbfod \and. Paa Strækningen fra Cap Hatteras

til Newfoundland, der har en Længde af c. 350 Mile, skulde

Vandførmgen paa samme Maade have aftaget fra 800 til 540

Mill. Cbfod, men i det Sted er den voxet fra 1280 til 2280

Mill. Cbfod , og Golfstrømmen har altsaa paa denne Strækning

opfanget en Vandmængde af 1260 Mill. Cbfod, og endelig paa

Strækningen fra Newfoundland til Azorerne skulde Golfstrømmens

Vandføring have aftaget fra 540 til 360 Mill. Cbfod, men istedet

derfor fmdes den at være tiltaget fra 2280 til 2920 Mill. Cbfod

og Strømmen har altsaa paa en Længde af c. 250 Mile optaget

Vandmasser til Beløb af 820 Millioner Cubikfod.

Det er heraf klart, hvilken Indvh'kniug Koldvandsstrømmene

fra Nord udøve paa Golfstrømmen: ere disse betydelige, saa

belemres Golfstrømmen med betydeligere Vandmasser, der baade

nedsvale dens Temperatur og formindske dens Længdeudstræk-

ning i høi Grad og tilmed tvinger denne Strøms Løb til at

antage en forholdsvils sydlig Retning, hvorved Golfstrømmens

Virkning paa Europas climatiske Forhold bliver væsentlig under

Middelvirkningen. Ere Koldvandsstrømmene fra Nord derimod

forholdsvils smaa, saa beholder Golfstrømmen en mere nordlig

Retning, Vandet en høiere Temperatur og Strømmens virkelige

Længdeudstrækning bliver tillige forholdsviis stor , og ved

alle disse sammentrædende Omstændigheder er det klart, at

Golfstrømmens Indvirkning paa Europa maa bhve større end
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Middelvirkningen, At Golfstrømmen i Aarets Løb har en svalende

Bevægelse, der viser hen paa en saadan Variation af Koldvands-

strømmene fra Nord, er bekjendt. Paa Iløiden af Newfoundland

falder Golfstrømmens Nordgrændse i Sept. ved c. 48° N. B. og i

Marts ved 43° N. Brede. Indtræffer det Tilfælde, at Golfstrømmens

Vandføring er forholdsviis stor og at Koldvandsstrømmene fra

Nord ere forholdsviis smaa, saa bliver Golfstrømmens Virkning

paa Europa et Maximum, og det er maaskee ikke usandsynligt,

at den usædvanlige milde Vinter og det tidlige Foraar iaar, i en

væsentlig Grad kan hidrøre fra saadanne Forhold ved Golfstrømmen.

Efter det her Anførte, bliver det altsaa mere end blot sand-

synligt, at den Koldvandsstrøm , der skyder sig ned imellem

Amerikas Kyst og Golfstrømmen og som synes at forsvinde i

Floridastrædet, netop forsvinder der fordi den efterhaanden op-

tages af Golfstrømmen. Vandføringen af denne Koldvandsstrøm

maa altsaa anslaaes til omtrent Halvdelen af Golfstrømmens.

Spørger man nu om Golfstrømmens Oprindelse, saa troer

Forfatteren, at der kun er een Aarsag, som kan fremkalde denne

mægtige Havstrøm, der er saa stor, at den i Løbet af 24 Timer

vilde sænke Vandspeilet i det caraibiske Hav og den mexikanske

Havbugt 28 Tommer, dersom disse Have, hvis Størrelse er liig

en Trediedeel af hele Europa, intet Tilløb havde, og denne

Aarsag er Æqvatorialstrømmen. Efter det Anførte er det

nemlig indlysende, at der ikke gives nogen Flod i Verden der

fører en saa stor Vandmasse, som den, der udstrømmer igjen-

nem Floridastrædet, ligesom ogsaa, at der ikke er nogen Grads-

forskjel af Saltholdighed mulig, der vilde kunne opveie den Man-

gel paa Vand, som vilde opstaae, dersom det Caraibiske Hav og

den Mexikanske Bugt savnede en lige stor Vandtilgang, som den.

Golfstrømmen fører bort. Betingelsen for Golfstrømmens Be-

staaen er altsaa den, at det forenede Caraibiske og Mexikanske

Hav maa have en Tilgang, der stadigt kan holde Ligevægt med

Afgangen; men da Afgangen danner een af de mægtigste Hav-

strømme vi kjende, saa kan Tilgang(!n ikke være mindre end en
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saadan mægtig Havstrøm. INIcd aiidro Ord, Golfstrømmen liar

sin Oprindelse fra den Havstrøm, der fra Sydspidsen af Afrika

gaaer op ip^jennem Atlanterhavet, hvor den fra den dnineiske

Havbugt sender en ma^gtig Strom tværs over Atlanterhavet lige

ind i det Caraibiske Hav, og det er denne Strøm, der med-

bringer den levende Kraft, hvormed Vandet forlader disse Have

i Floridastrædet som Golfstrømmen.

Conferentsraad Forchhammer meddelte følgende Notitser

angaaende den sandsynlige Forekomst af Jiiraformationen i det

nordlige Jylland.

Da jeg for over 40 Aar siden efter et længere Ophold i

England begyndte at bearbeide Danmarks Geognosi, opkastede

jeg det Spørgsmaal, hvorledes den Deel af Danmark og Bun-

den af det omgivende Hav, der ligger imellem Liimfjordens

Kridtparti og Norges og Sverrigs Ur- og Overgangsbjerge, var

sammensat. En ganske almindelig Betragtning af Forholdene

maatte gjøre det i høi Grad sandsynligt, at det store Mellemrum

imellem de ældste af Jordens forsteningsførende Bjergmasser i

Norge og det sidste Led af den store, saakaldte secondaire

Formation i Jylland, engang have været udfyldt med saadanne

Dannelser, der ogsaa i Tiden falde imellem Overgangsformationen

og Kridtdannelsen. Denne Mening blev i høi Grad bestyrket

ved den Iagttagelse, at Kridtformationen i Nord-England antager

en reen øst-vestUg Strygningslinie , hvor den nærmer sig til

Englands Østkyst, og at en Fortsættelse af denne vest-østlige

Strygningslinie fører ligefrem til de nordligste Partier af Skrive-

kridt paa den jydske Halvøes Vestkyst. Nordlig og vestlig for

dette engelske Kridtbelte ligge som ældre Lag Juraformationens

Steenarter, og i længere Afstand i samme Retning komme de

endnu ældre Lag af Triasformationen, af det permiske System

og den store Kuldannelse, indtil vi ved Vestkysten af Nord-

England og Skotland komme til de endnu ældre og tildeels for-

9
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steningsfrie Dannelser. En lignende Række af Udviklinger meente

jeg maaite IVa Liimfjordens Kridtj)arli stra;kke sig i nordøstlig

Retning, iiullil de skandinaviske, ældste Rjergc.

Ved de Undersøgelser, som jeg anstillede i Vensyssel, for

at finde Led af disse savnede Formalioner, troede jeg al have

l'nndet et Lag, der var ældre end Kridlformalionen , i blaagraae,

rullesteensfrie Leerlag, som paa de Steder, hvor jeg undersøgte

dem vare frie for Forsteninger. Det blev imidlertid senere be-

vist al foi-resten aldeles lignende Rlaaleerlag i Vensyssel inde-

holdt Forsteninger, henhørende til en meget ny Tid og altsaa

umuligt kunde være ældre end Kridtet. Andre geognostiske

Undersøgelser, der laae mig nærmere, have senere beskjæftiget

mig saaledes, at disse Formodninger bleve glemte og en nøiere

Undersøgelse af Formationerne i Vensyssel gav mig heller ikke

Anledning til atter at optage min ældre Mening. Imidlertid er

jeg i de sidste Aar bleven opmærksom paa Kjendsgjerninger,

som i høi Grad sjnes at bekræfte mine tidligere Anskuelser.

Det er vel bekjendt , al Jnraformationens Steenarter ere

overordentlig sjeldne iblandt vore Rullestene, og de indskrænke

sig paa de østlige Øer, Sjælland og Fyen til enkelte Kulstykker

af samme Reskaffenhed , som de der forekomme i den born-

holmske, a^ldre ,Inra og til enkelte Jernsleenstykker, der ledsage

Kullene paa Rornholm og i Skaane. I\aa den mellemste Deel

nf Ilalvoen kan man gjennemsoge Hundreder af Mergel- og

Sandgrave uden al tinde et Stykke, der kunde tilbageføres til

Juradannelsen, eller til andre Formationer, hvis geognostiske

llorizoiit ligger imellem denne og Overgangsformationens yngste

Ijed. Ikkun i Halvøens sydligste Deel, i Ilolsteen finder man,

og navnligen i delte Hertugdømmes sydligste Deel, Kalkstene,

med INIuslingckalkens charakteristiske Forsteninger, men IMuslinge-

kalken lindes faststaaende ved Liineburg, kun faa IMiil S. for

Elben. Hist og hei' spredt over hele Ihu'tiigdømmet Holsteen

findes forsleningsfrie Kalkslecn , med ta't, stormuslet Rrud, som

erindrer om enkelte Varieteter af Jnrakalken. Jeg blev derfor
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meget overrasket, da jejj: itjor ved lir. A[)ollit'ker »Sc/jw/s's GodliiMl

erholdt et Stykke giiul, jernholdig Kalksleen, fidd af Forsteninger

af en Aminonit med stærkt fremtrædende llibber, som var funden i

en .Mergelgrav ved Hjornsdal, ved den ostlige Rand af den store,

vendsysselske Vildmose, der i den nuvu^-ende Jordperiode har

været en Fjord af Nordsøen. I dette Foraar sendte ilr. Fyr-

inkpector Grove mig en sort Kalksteen med et meget smukt

Fxemplar af en Ammonit af Familien Planulaterne, og senere har

Ur. Pastor Friis i Horne og lir. Etatsraad, Amtsforvalter Juul i

Hjørring sendt mig en Mængde lignende sorte Kalkstene med

de samme Forsteninger. Alle disse sidste Juraforsteninger vare

fundne ved Stranden i Nærheden af det nye Fyrtaarn ved Hirts-

hals. Kalkstenens ydre Charakter stemte i høi Grad overeens

med de lerede, sorte Kalkstene, som ere charakteristiske for det

ældste Led af den engelske Juraformation for Liasdannelsen.

Da disse Kalkstene, navnligen i den nyere Tid have fundet en

udbredt Anvendelse som mager Kalk til Bygninger i fugtig Jord,

og Ugeledes hos os til Bygningen af den nye Dok ere tilforte

fra England, maatte den første Tanke være, at de hidrørte fra

dette Land, vare maaskee tilforte for at benyttes ved Bygningen

af det nye Fyrtaarn, ved hvis Fod de findes, eller kunde tilfældig,

som Ballast være bragte med et Skib, der var strandet ved disse

farlige Kyster. Hr. Pastor Friis i Horne, som velvilligen paatog

sig at faae disse Spørgsmaal opklarede, kom til det Resultat at

ingen af disse Muligheder bavde fundet Sted. De vare hverken

bragte i Anledning at Fyrtaarnets Bygning, eller kunde de ældste

Mænd erindre at noget Skib var strandet ved den nærmeste Kyst.

Jeg reiste altsaa saasnart mine Forretninger tillod det til Horne

og Hirtshals, for at søge Oplysninger over dette interessante

Fund.

Naar man fra Hørne Kirke, som ligger paa Rullesteens-

formationen, gaaer ned til Stranden 0. for Hirtshals nye Fyrtaarn,

træffer man omtrent paa den halve Vel smaae Klitter, der kun

med faa Fod Sand dække den ældre RuUesteensdannelse, og

9*
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paa Straiulfii selv en u\ei-\ættes stor Mængde Stene, der svare

til vort Leers almindelige liullestene (Granit, Gnens. Grønstene,

Overgangssandstene og sort Overgangskalk). Iblandt disse fore-

kommer ogsaa den sorte Kalksteen med Ammoniter og ifølge

en gammel, med Stranden særdeles vel bekjendt Mands, Mikkel

Skomagers, Ldsagn, ledsage de baade 0. og S. for Taarnet de

andre UuUestene saa langt som de strække sig, efter Angivelse

næsten I Miil. De store Stene ligge paa den Hade Strand til-

deels bedækkede af Søen. Længere ind imod Klitten ligger Smaa-

stene og Sand, men tæt under Klitbakkerue følger atter et Belte

af store Rullestene. INærmere Fyrtaarnet seer man at Klitterne

hvile paa en brat Klint af Ulaaleer, som er plastisk og stærk

sammenhængende og er fuld af Brudstykker af Forsteninger,

henhørende til den nuværende Fauna, og den indeholder tillige

enkelte Kuliestene. Uvenpaa Blaaleret imellem dette og Flyve-

sandet findes et Lag tildeels store, tildeels mindre Hullestene,

som jeg maa antage at være udvaskede fra Blaaleerlagets for-

styrrede Dele. 1 rsærheden af Fyrtaarnet fandtes ved Foden af

Blaaleersvæggen enkelte men meget tydeUge Stykker af den jern-

holdende Juras Jernstene, og længere imod V. og S. forekom i

samme Beliggenhed en stor Mængde kiselholdende Grønsand-

Stene. Selv den høie Bakke, hvorpaa Fyrtaarnet ligger har kun

et tyndt Lag af Flyvesand over den ældre Jordbund og en stor

Mængde Stene, som ere benyttede til Fyrtaarnets Bygning ere

tagne paa Bakken selv.

Den betydelige Mængde af sorte Jurakalkstene, Forekomsten

af Juraformationens Jernstene, som ellers mangle i Jylland og

endelig den store Mængde af Gronsandets Kalkstene, som aldeles

mangle i det vestjydske Kridt, fore til den Formodning at disse

Rullestene udtrykke Tilstedeværelsen af faste Lag af de Forma-

tioner, hvortil de løse Stene henhøre. Grønsandet maatte da

formentlig være det ældre Gronsand under Skrivekridtet. Naar

det lykkes at laae en slørre Mængde af disse Grønsaudsstene

vil det uden Tvivl være muligt ved deres Forsteninger at afgjøre
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dette Sporgsniual. .Icjn li;ir Tor iioi^lc Aar siden i et IJiiiversi-

tetsprogram viisl hvorledes i den ostlij^e Deel af Ilandet alle

fremragende Partier paa Kysterne udtrykke fastere og ældre

Dannelser, end vor almindelige Ilullesteensformation, saaledes

Gjedserodde paa Falster med Grønsandstene, lioieMøen med Skrive-

kridt, Stevnsklint med Skrivekridt og Liimsteen , Amager med

Saltholmskalk, og Elelsingør, skjondt noget tvivlsomt, med den

jernholdende Jura, Odden i Odsherred med Saltholmskalk og

Refsnæs med IJrunkulformationens faste, plastiske Leer, ligesom

Grenaa med Saltholmskalk og Liimsteen. Noget lignende, end-

skjøndt mindre tydeligt lader sig ogsaa eftervise paa Vestkysten

af Halvøen, hvor IJuldhjerg og Hanstholmen ere Forbjerge af

Kridtformationen og Skallingen ved Hjerting et Forbjerg af Li-

monitsandstenens faste Lag. Overe ensstemmende dermed maa

man formode at ogsaa Hirtshals Forbjerg svarer til faste Jordlag,

og det er her, hvor vi linde de mange Brudstykker af Juradan-

nelsen.

Strygningslinien af den skaanske Juras Kulformation ved

Foden af Kullen strækker sig fra SO. til NV. Deres Fortsættelse

fører til Hirtshals, og paa Jyllands Østkyst ligger i denne Stryg-

ningsiinie et Forbjerg med det eharacteristiske Navn Steennæs

1V-' Miil S. for Sæby, saaledes, at et Belte fra dette Forbjerg til

Hirtshals vilde betegne Juraformationens Strygningslinie i det

nordlige Jylland.

Comiteen i Aidedning af Hr. Overlærer t/o/m«*;?'?/^« Afhandling

om Faxøekalken afgav følgende Uetænkning:

Overlærer Johnstrup har i sin til Videnskabernes Selskab

indgivne Afhandling givet en fortrinlig Monographie over Faxøe-

Bakke, i geographisk, geognoslisk, mineralogisk, physisk og

chemisk Retning; medens i disse Retninger Arbeidet er saa

fuldstændigt som et saadant paa en given Tid kan være, ere de
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palæontologiske Forhold ikkun for saa vidt tagne med, som

Dyrene og deres Levninger udøve en væsentlig Indflydelse paa

de øvrige nævnte Forhold.

Forfatteren deler i Afhandlingens første Afsnit, om de for-

skjellige V^arieteter af Faxøekalk, denne i Bryozookalk og Koral-

kalk samt den sidste igjen i ældre og yngre, eller uslenlet og

slentet Kalksteen, og viser i andet Afsnit hvilken Indflydelse

disse Forskjelligheder udøve paa Lagenes Heldning. Ved en

meget omhyggelig Undersøgelse af de i Faxøebakke bestaaende

Forhold, og en Sammenligning med den nuværende Periodes

Koralrev er han kommen til det Resultat, af ikkun Bryozoo-

kalk en s Ileldningsforhold kan tages til iMaalestok for Faxøe-

kalkens INiveauforandringer, at derimod Helduiugen af Koral-

kalkens Lag ogsaa er afhængig af andre ikke med Niveau-

forandringerne i Forbindelse staaende Forhold. Vi ansee denne

smukke og saavidt Omstændighederne have tilladt det, fuld-

stændigt gjennemførte Undersøgelse for den vigtigste Deel af

Forfatterens Arbeide, idet den giver os et fast Udgangspunkt

til Bedømmelsen af denne Dannelses indviklede Leiringsforhold.

Resultatet af de her, og i 4de Afsnit »om de mechaniske

Forandringer som Faxøekalken har undergaaet eflerat Koral-

dannelsen er afsluttet« meddelte Undersøgelser er, at Faxøe-

kalken har lidt en almindelig Hævning tilligemed den om-

liggende Egn, at enkelte Dele af Bakken desuden have lidt

locale Hævninger, og at endeligeu en ikke ringe Deel af de

heldende Lag ere dannede ved de nedfaldne løsbrudte Massers

Ordning paa et Skraaplan, altsaa analog med vore Kysters nu-

værende Havstoksslentning.

I 3die Afsnit behandler Forfatteren »de chemiske For-

andringer som Faxøekalken har været underkastet efter dens

Dannelse, og leverer værdifulde Bidrag til den endnu gaade-

fulde Metamorphose af Kalkstenene og til Forstaaelsen af de

forskjellige Maader, hvorpaa Forsteningerne ere blevne op-
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bevarede , og deres organiske Masser ombyltede mod senere

indlracngte Kalkdele.

Afhandlingen, som indeholder et omfattende Nivellement af

Bakkens Overllade, er ^edsagel af et Kort over Faxoe-Bakke,

3 Blade Gjcnnemsnits Tegninger, samt et Blad af Tegninger af

de saakaldte Skorstene d. v, s. eiendommelige, rør- eller tragt-

formede Fordybninger i Kalken, udfyldte med senere indbragte

Jord- eller Steenmasser.

Vi ansee dette Arbeide for et vigtigt og væsentligt Bidrag

til vor geognosliske Literatur, og anbefale det i sin Helhed til

Optagelse i Selskabels Skrifter tilligemed de medfølgende Tavler

og Kort. Kortet kan uden at Tydeligheden lider derved, redu-

ceres betydeligt.

Kjohenhavn, den 10 Juni 18G3.

G. ForehhammeI', Japetus Steenstrnp J. Reinhardt

Affatter.

I Mødet var fremlagt:

Fra Gesellschaft fiir vaterldndische GeschicJde i Kiel.

Jalirbi'icher fur die Landeskunde der Herzogthiimer Schleswig,

Holstein und Lauenburg. Band V Heft 1 — 3, Band VI

Heft 1—3. Kiel 18G2— G3.

/'Va Observatoriet i Altona.

Astronomisciie INachrichten. Nr. 1406— 20,

Fra Academie der Wissenschaften i Berlin.

Monatsberichte vom Jahre 1862. Berlin 1863.

Fra Physikalisch-medicinische Gesellschaft i Wurzhurg.

Wiirzburger medicinische Zeilschrift. IV Band 2 Heft. Wiirz-

burg 1863.

— naturwissenschaftlicbe Zeitschrift, Hl Band, 3— 4 Heft. Wiirz-

burg 1862.

Fra Gesellschaft der Wissenschaften i Leipzig.

Bericiite. Malbemalisch-physische Classe. Sitzung am 1.5 April

1863.
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Fra Oeologische Reichsanstalt i Wien.

Jahrbuch 1861 und 1862. XII IJand Nr. 4.

Fra Royal Geograyhical Society i London.

Proceedings. Vol. VII Nr. 1. London 1863.

Fra Ohservatorio de Marina de St. Fernando i Cadix.

Almanaque Nautico para el ano 1 86 i. Cadix li*6:'.

Fra Istituto Veneto.

Atti. Serie III, Tome VII. Dispensa Decima. (10).

— _ _ _ VIII. — t. 2.

Prof. Domenico Turazza. Di alcuni problem! speltan.U alla leo-

ria dinamica del calorico iMemoria o: Mern. del. inst. Venet.

Vol. 10, P. 3.

Fra Geologicai Burvey of India.

Annual Report 1861— 62. Calcutta 1862.

Fra Natuvrhundige Vereeniging i Batavia.

Verhandelingen der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch

Indie. Deel V. 1858—59.

Deel VI, Nieuve Serie, Deel I, 1859. Batavia 1858—59.

Natuurkundig Tijdschrift. Deel XVIII, Vierde Serie Deel IV.

— XIX, _ _ — V.

Fra Academie der Wissenschaften i Miinchen.

Sitzungsbericlite 1862. II Hefte 3 & 4. Miinchen 1862.

- 1863. I — 1 & 2. — 1863.

— — Philosopliisch- philologisclie Classe.

Fra Physikalisch-dJi'onomische Gesellschaft i Konigsherg.

Schriften. III Jahrgang, 1 & 2 Abtheilung. KOnigsbcrg 1862— 63.

Fra Mr. P. G. de Dumast.

Une Idée Lorraine. Nancy 1863.

Fra Commissionen (il Sverigs Geologisha Undersolcning.

Några Ord till Upplysning om IJladet Westerås . I.

— — — — — — Arboga . 2.

— — — — — — Skultuna . 3.

— — — — — — Sodertelge . 4.

— — — — — — Eskilstuna . 5.
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Mødet den 6^' November.

Ur. Prof. Dr. Tlieol. Scharling meddelte Oplysninger om Be-

tydningen af et Brev fra Constanlin den Store til Eusebins af

Cæsarea (Vila Constantini M. 1. IV. c, 36) hvori Keiseren paa-

lægger ham at forskaffe sig 60 Exemplarer af de hellige Skrifter.

Denne Meddelelse er trykt i »evangelisk Ugeskrift« Nr. 50

og 51, 1863.

Secretairen anmeldte, at der var indkommet eet Priisskrift

for den astronomiske Opgave, Reduktionen af Maskelynes Iagt-

tagelser af svage Stjerner, og to Priisskrifter angaaende den

Classenske Opgave om Jordbundens Fugtighedsforhold. De ere

sendte til de forskjellige Klasser, hvortil de hore.

Ånden Deel af Baggesens »philosophischer Nachlass", som

Selskabet har understøttet, er omdeelt til Medlemmerne.

Selskabet besluttede, ifølge Opfordring, at træde i Forbindelse

med »the anthropological Sociely« i London og »det offentlige

Museum« i Moscou, hvilket sidstnævnte Institut har aabnet For-

bindelsen ved at sende »Copios photographiées des miniatures

des manuscrits grecs &,« — af hvilke Photographier der ikkun

er taget 50 Exemplarer.

10
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I Mødet var fremlagt

:

Fra Observatoriet i Altona.

Astronomische Nachrichlen Nr. 1421 — 1442.

Fra det Kgl. Norshe Frederiks Universitet i Christiania.

Nyt Magazin for l\atur\idenskaberne, XII Bind, 1— 3 [lefte.

Christiania 1863.

Norske Universitets- og Skole-Annaler. Tredie Række III Bind,

4 Hefte. Cliristiania 1863.

Fra Videnskahemes Selskab i Christiania.

Forhandlinger i Videnskabernes Selskabet i Christiania Aar 1862.

Christiania 1863.

Professor Hansteen. Resultate magnetischer, aslronomischer und
meteorologischer Beobachtuugen auf einer Heise nach dem
ostlichen Siberieu in den Jaliren 1S2}5— 30. Christiania

1863.

Fra Magnetisches und Meteorologisches Observatorium i Prag.

Magnetische nnd meteorologische Beobachtiingen zu Prag. Jaiir-

gang 1862. Prag 1863.

Fra the Anthropological Society i London.

The Anthropological Review. Nr. 1, Mai 1863. London.

Fra Royal Society i Dublin.

The Journal Nr. XXIX. Dublin 1863.

Fra Institut Imperial de France.

Elie de Beaumont. Éloge historique de Jean Christian Ørsted,

associé étranger. Paris 1863.

Fra Mr. Boch Constant i Paris.

iMémoires sur l'Histoire de la création au sein de uotre sphére
universelle. Paris 1^63.

Fra M. M. Chr. des Moidins & G. Lespinasse i Bordeaux.

Plantes rares de la Gironde. Bordeaux 1863.

Fra Hollandsche Maatschappy der Wetenschappen i Harlem

Naturkundige Verhandelingen. Tweede Verzameling.
XVII Deel. Harlem 1862.

XIX — 1 Stiick. Harlem 1862.

Fra W. F. R. Suringar en M. I. Cop.

Nederlandsch Kruidkundig Archief. Vyfde Serie, Derde Stuk.

1863.
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Fra Commission Imyériale Archéologique i St. Petershourg.

Compte-Ilendu. Année 1861 med Atlas.

Fra Socteta Reale di Napoli.

Rendiconlo dell' Accademia della Science Fisische e Matlicina-

malisclie Fascicolo 5, 6, 7, 8. Anno II, Fase. 1 — 3. Na-
poli 1862— G3.

— deir tornale e dei lavori della Reale Accademia di Science

Morali e roliliche Anno 1862.

Anno 1863 Januar— Marts. Napoli 1862—63.

Fra Mons. Joseph de Orema.

Appareil pour eflectuer instantaném^nt l'appel et la scrulin dans
les assemblées délibérantes. Modena 1863.

Fra Dr. med. Horatio R. Storer i Boston.

On Artificial Dilatation of the os and cervix uteri. Boston (863.

Fra le Musée puhlique de Moscou.

Goples pbolographiées des miniatures des manuscrits grecs

conservés a la Bibliothéque synodale, aulrefois parlriacale

de Moscou. Moskwa 1862.

Mødet den 20'^ November.

Hr. Prof. Steenstrup meddeelte følgende

Bidrag til en rigtigere Opfattelse af Skjævheden hos Flynderne

(Pleuronectides) og til Forklaring af begge Oiues Frem-

komst paa samme Side af Kroppen.

Flyndernes Skjævhed er vel i det Hele et almindelig be-

kjendt Forhold, men derfor turde det dog være langtfra, at den

er erkjendt rigtigen i hele dens Eiendommelighed eller i alle

dens Enkeltheder. Til bedre Forstaaelse af begge haaber jeg at

følgende Bemærkninger og Iagttagelser med de dertil hørende

Figurer skulle bidrage.
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t.

Alle FlynJre havp, som bekjendt, en meget hoi og sammen-

trykt Krop hvis tvende Sider ere ulige udviklede, men denne Side-

uenshed træder aldrig op alene; der er altid medgivet den som

uadskillelige Ledsagere et Par Tillæg, hvoraf navnlig det, at

begge Ørnene hlive anbragte paa de7i ene Side af Kroppen,

medens den anden Side mangler Øinene aldeles, især slaaer

os som et aldeles usædvanligt Træk. Alle Plyndre faae altsaa

en «Øieside« og en »Blindsi'de^^] den første er alletider farvet

og vender opad eller imod Lyset; den sidste er farveløs eller

hvid og vender nedad under Bevægelsen og Hvilen. Flyndrenes

Fu'op er bogstavelig kastet om paa den ene Side, paa hvilken

da Fisken bevæger sig som paa en Bugflade, skydende sig frem

ved Hjælp af Finnernes Bølgninger, og stodviis endog med

en vis Hurtighed. Den Ligevægt, som gives den sædvanlige

Fiskeform under Bevægelsen i den oprette Stilling derved, at

høire og venstre Side af Kroppen modsvare hinanden, maa

under denne Flynderens Bevægelse paa Blindsiden, som Bug-

flade, lilveiebringes paa en anden Maade. Flynderen, kastet

om paa den ene Side, uddanner sig nemlig ligesom en ny Lige-

vægts-Midtplan, paa begge Sider af hvilken nu Ryggen og

Bugen af Fisken komme til at veie op mod hinanden under

Bevægelsen, og det er ogsaa noksom bekjendt, hvorledes begge

disse Kropdele hos alle Flyndre stræbe at nærme sig hinanden i

Omrids , Udvikling og Finnebesætning- Den nye Ligevægtsplan

antydes paa det allernærmeste ved Sideliniens Løb, og i en mere

eller mindre lige Fortsættelse af denne fra Kroppen ud over

Hovedet have vi ogsaa den fastere Midlbalk i dette, paa begge

Sider af hvilken de tvende Øine ligge.

En saadan Foranstaltning er langt fra ikke eneslaaende hos

Flynderne; den træder frem paa mange Maader, og medens her

Byg og Bug bleve lig hinanden^ see vi f. Ex. hosPecien-.Muslingerne,

der svømme og som Flynderne svømme paa den ene Side, men

i en Retning lodret paa Flyndrenes Bevægelsesretning og lodret
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paa deres egen Kropaxe, ncloi) Forenden af Dp-et uddanne sig lig

Bagenden og sælte sig i Ligevægt med denne.

Hetydningen af en slig Uddannelse af nye Ligevægtsforhold

under Bevægelsen i nye Kropstillinger træder af sig selv frem

saasnarl man stiller nogle af disse Former ved Siden af et al-

mindeligt sideens Dyr, eller kaster HlikKet paa hosstaaende Figurer.

Fig. 1, en Slethvarre
(lihombus harhatus).

Fig. 2, en Flynder
(Platessa limanda).

^f?^--^

Fig. 3, en Rokke
(Raja clavata).

m 3>

i
my%

Fig. 4, en Kammusling
fFccten pleuronectes).

Rvs

Bug
(seel fra venstre Side).



1'

Det Typiske i Straaldyrenes Bygning er i Grunden en Indførelse

af et flersidigt Ligevægtssyslem imellem et større Antal af strængt

symmetriske Dele; de synes kun stillede om en Kropaxe, men

ere i Virkeligheden stillede paa begge Sider af en .Midlplan, og

Delene paa samme Side af denne ere bragte indbyrdes i Lige-

vægt med hinanden.

Hos de fleste Flyndre er det den venstre Side, der er Blind-

siden, den lioire ^ der er Øiesiden — saaledes hos de sædvan-

lige i^/?/?2<fre (Platessa: Rødspætten, Skrubben og Sletlen og alle

deres nærmest Beslægtede), saaledes ogsaa hos HellejJyndrene

[Hippoglossus] og Tungerne (Solea); men hos enkelte Former

af Flyndre er det omvendt den hoire Side, der er den blinde^

og den venstre, der er farvet og bærer Øinene, f. Ex. Pig-

hvarrerne, Slethvarrerne og alle andre Hvarre{ovmev [Rhombus),

samt hos Hvartungerne eller Plagusiæ*). Men om det end-

') Det er ikke aliene i Egenskab af Jyde, at jeg udtaler og skriver disse

Navne som: ^Hvarre", "Pighvarre^ eUev «Pighvarr<<, "Slethvarre« 0. s. fr.

Prof. Krøyer, Danmarks Friske II B. S. 405— 428, skriver »Figvarre« og

oSletvarre« , saml kalder Slægten selv » Varre" , idet han derhos S. 428

erklærer: »For den af Molbech antagne Skrivemaade: iPigvare« og "Pig-

hvar" synes der mig neppe at være tilstrækkelige Grunde«. Molbechs

Skrivemaader stemme med Videnskabernes Selskabs Ordbogs og ere for-

modenligen tagne derfra, men disse ere igjen tildels stoltede til Wads

Oversættelse af Oliviers Dyrhistorie. Den første Skrivemaade «Pigvare«

er ligesom »Sletvare« al ansee for een af de mange Udtaler, som de dan-

nede Klasser nu og da »uforvarendes« have optaget fra Kokkepige-Dansken.

Den sidste Form med det indskudte h anseer jeg for at være rigtig.

Dels stemmer den vel med Denævnelserne for disse Fisk i det svenske

Sprog: 'Hvarf", 'Pigghvarf« o.s.v., og dels er del den Form, der gaaer til-

bage igjennem de ældre danske Ordsamiinger. Nuclei lalinitalis fra 1763,

1744 og 1733 (editioncs 5'«, 4'a og 3''«) have saaledes sladigen »Pig-

hvarre« eller "Piighvarre" ; Stephanii ^omenc\;\t.OT fra 1738 har 'Pighvar«,

medens Diclionarium flcrlovianum har "Pighuarde- ; lonas Thuersen i

sin latinsk-danske Ordbog 1.579 og Vocabularium rerum omnium 1561

har 'Pighziar« ; i denne Form skrives Ordet ogsaa i libellus vocum Lati-

narum af Henricus Faber (Malmogius). — Fremdeles taler ogsaa Elymo-
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ogsaa hører med lil enhver Flyndera>-/s almindelige Natur, at

være enten »venstrevendt« eller »hoirevendt« , saa forekommer

der dog undertiden indenfor samme Art enkelte Individer, der

ere vendte til den modsalte Side af den, lil hvilken Arten ial-

mindelighed er vendt, og saadanne Individer kaldes som bekjendt:

» Vrangfi/ndreu *). Individer af Pig- eller Slethvarrer med den far-

vede Øieside tilhøire, ere altsaa Vrangflyndre af Ilvarrer; en Uod-

spæt eller en Tunge med Ølesiden tilvenstre blive da Vrangflyndre

hver indenfor sin Art. Med Undtagelse af, at alle de stærkere

udviklede og farvede Dele samt Øinene hos det ene Individ ligge

tilhøire, medens de paa det andet ligge tilvenstre, og at hint

tillige maa bevæge sig paa venstre Side som Hugflade, medens

dette svømmer paa den høire Side, ere allsaa ^^Retflyndre^^ og

i^Vrangjiyndre'-y i alle Henseender ellers ganske eens. De ansees

i det mindste for at være det.

Men foruden Elet- og Vrangflyndre indenfor samme Art,

forekommer der endnu af og til en tredie Form, nemlig »Doh-

heltjlyndre<^i. Disse ere under alle Omstændigheder mindre

sideuens end vedkommende Arts norrnale Individer, findes vel

endog med temmelig sideens Krop og farvede paa begge Sider,

locicn for denne Skrivemaade, thi der kan neppe være nogen Tvivl om,

at Betydningen af «Hvarre« er: den Vendte, eller Forkerte, af Verbet:

hverre, at vende (at hverre Hoe, hverre Syn — Solhverv), og alle »Hvar-

rerne« ere jo vendte til den modsatte Side af andre Plyndre. Denne Be-

tydning, som ogsaa turde være i flere andre Benævnelser for disse Fisk

i fremmede Sprog, ja selv i det fra Græsken laante systematiske Slægts-

navn: Ehombus ligger utvivlsomt i det svenske: Hvarf ogi i Dialect-

benævnelsen i visse Egne af Jylland: Euerre. (Jfr. Ian. Koldinc/ensis

Daniæ descriptio nova. 1594. pag. 79.

Af denne Ordets Betydning vil det da blive let forstaaeligt, at «Vrang-

flyndre« af Skrubber, Rødspætter o. s. v. kaldtes ialmindelighed «Hvarrer«'

og kaldes meget ofte endnu saaledes paa mange Steder.

Endeligen er det ogsaa værd at lægge Mærke til, at oVrangflyndreo

1 INorge omvendt er blevet en Fælledsbenævnelse og omfatte «Hvarrene«

(see Strøms Sondmørs Beskrivelse I. S. 277 Nr. 3).

') Plies contournées, Soles contournées, reversed flounders, verkehrte Flunder.
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og ofte med Øinene anbragte — om end ikke eet paa hver Side, saa

dog lieller ikke begge anbragte paa een Side alene. I ydre Form

ligne de saaledes langt mere, end selve llelflynderne, den nor-

male Fiskeform, og imder Bevægelsen bolde de sig ogsaa i

Fiskenes sædvanlige Stilling; men desuagtet ere de at betragte

som virkelige Misdannelser (Monslrositeter) ligeoverfor Ret-

fiynderne. De synes vel i det Hele at være sjeldnere end

Vrangflyndrene, men indenfor enkelte Arter kunne de aabenbart

ikke ansees som store Sjeldenheder*).

Fra disse faa Forbemærkninger om Flyndernes almindelige

Kropform og de mere gængse Formafvigelser, som denne frem-

byder indenfor Arierne, vende vi os til en nærmere Betragtning

af den Uregelmæssighed i Kropbygiiingen , der egenlig karak-

teriserer Flyndrene. Denne er nemlig flerartet. Vi have for

det første ikke at gjore alene med en hlot og har SkJævFied '\

Kroppen — saadan som denne forekommer hos andre asymme-

triske Dyr, hos hvilke den ene Side af Kroppen regelmæssigen

er langt stærkere udviklet end den anden : f. Ex. Pecten og Tel-

lina iblandt lavere Dyr, Delphinerne iblandt høiere — , skjøndt

vi naturligvis maae indrømme, at en saadan Skjævhed unægtelig

er baade et gjennemgaaende og et væsentligt Træk i Flyndrenes

Bygning. Blindsiden har saaledes ikke alene en langt ringere ud-

viklet Muskulatur endØiesiden; dens Finner ere ogsaa mindre, og

selv i de uparrede Finner ere de til denne Side hørende Hælvter

af Finnestraalerne svagere; det samme gjælder om dens Gjæller og

Gjællelaagene, og i Reglen er Huden og dens Skjæl anderledes

udviklede paa denne Side end paa Øiesiden. Men til denne

*) Ved Dobbeltflyndre, plies, soles etc. dmthles, synes man imidleilid at for-

staae to forskjellige Ting; snart Klyndre, der i alle Henseender modsvare

den sædvanlige, naturlige Flynder, kun at Blindsiden er af samme Farve

som Øiesiden (hos Rodspætterne endog med Pletter paa begge Sider,

sml.: Krøyer^ Danm. Fiske II, S. 252) snart Flyndre, hvis Blindside med
Øiesidens morkcre Farve ogsaa lurener dennes Form og Fyldighed m. m.

(see senere S. IGl).
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ulige Cdvikling af Kroppens tvende Sid(M-, eller almindelige

Skjævhed i hele Fiskekroppen, knytter der sig dern;est en eien-

dommelig Vridning af visse Dele af Forliovedet eller Ansigtet,

idel ikke blot Kjæbebenene, men den hele Mund boies over

imod Blindsiden, medens samtidiyen den bagved liggende Del

af Ansigtet, hvori Øinene ere, trykhes stærkere over paa Øieiiden;

i høieste Grad sees dette vel hos Tungerne, men det mærkes

ogsaa i stærk Grad hos de andre Flyndreformer; de sætte alle

Munden paa Skakke*), som vi sige. Flertil kommer for det tredie

en mærkværdig Omflytning af visse Dele i dette mellemste Partie

af Ansigtet^ og denne er det, der i Forbindelse med den nysnævnte

Vridning, endeligen bringer begge Øine i den for hver Art rette

Stilling paa een og samme Side af Hovedet — noget som alene

forekommer hos Flyndrene, men som tillige findes hos alle

Arter deraf, hvilke Familier de end tilhøre og fra hvilke Jord-

klodens Egne de end ere tagne, og derfor med Rette kan be-

tegnes som det mest Karakteristiske for disse besynderlige

Fisk. Det er netop dette Punkt i deres Organisation, som efter

min Mening hidtil er blevet mindst forstaaet og som mine efter-

følgende Bemærkninger derfor nærmest skulle tjene til at oplyse.

2.

For at komme til en klar Indsigt i det sidstnævnte For-

hold, er det allerførst nødvendigt klart at opfatte det Faktiske i

*) Ordet: »Skakfisk« synes endogsaa 'sine Steder at have været brugt om

Plyndre lalniindelighed, smlgn. »Skaghfisk« i Flensborg Stadsret (P. G.

Thorsens l]dg. S. 94). Skulde ikke de jydske Benævnelser for Slethvarren:

»Skjæge« og "Skjcegge« (Faber, Tidskr. f. Naturv. V. S. 244 og Kroyers

Danm. Fiske II. S. 407) staae i Forbindelse dermed, snarere end med:

Skjæg, barbaf jvfr. det Norske: "skjegl«, skeloiet, med skjæve Øine samt

»skjekkja«, Skjævhed og at skjæve med Munden. Det nordiske «Skjebba«,

som bruges for flere Flyndre, turde paa samme Maade forholde sig til

»skjæv«. Imidlertid menes »*S/;awskjedda« i Sverrige ikke blot at belyde

Flynderfisk, men at have Bibetydningen af Flyndre indforte fra Skagen i

Jylland {Ekstrøm, Skandinaviens Fiskar, S. 220).
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Øinenes Stilling til deres Omgivelser paa den ene Side af

Hovedet, paa hvilken de ere anbragte. I den Henseende maa

først erindres, at hos alle Flyndre ere de tvende Øine paa

Øiesiden ikke anbragte i en lige Linie over hinanden, men i en

skraa Linie
, saaledes at det øverste Øie sidder tillige enten

noget bagved det nederste Øie, hvilket er Tilfældet med de

allerfleste, eller noget foran delte, hvilket kun er Tilfældet med

Tungerne og Hvarrelungerne. Dernæst maae vi erindre, at Øinene

sidde forsaavidt i omvendt Stilling, som de vende deres øvre

Rande imod hinanden, og det er selvfølgelig det øverste Øies

nedre Rand, der vender opad imod Fiskens Ryglinie. Imellem

begge Øinene ligger der en smalere eller bredere Mellembalk,

der er understøttet af en fast Benbro, som dannes af bestemte

Knokler i Craniet. Til al modtage de tvende Øine finde vi

i en Flynders benede Cranium aldrig mere end een Hulhed,

som er saa fuldstændig omgivet med Benmasse, at den kan kaldes

en Orbita eller Øiegrube, og i denne ligger der heller aldrig

uden det ene Øie , det overste; det andet Øie ligger altid uden

en saadan, og er kun foroven beskyttet af de Knokler, der

danne den nævnte Øiegrubes nedre Rand. Disse Knokler

findes altid at være de til selve Øiesiden hørende Pandeben

og Forpandeben, og da altsaa det nederste Øie altid ligger

under disse, indsees det lelteligen, at dette Øie ligger i den

sæ.dvanlige eller rigtige Stilling til denne Sides Pandedele; men

dette er ingenlunde Tilfældet med det øverste Øie og de til den

modsatte Side hørende Pandeben. Det øverste Øie, der ifølge

sin Stilling maa antages at have tilhørt Hlindsiden (og som jeg

med al Sikkerhed skal senere bevise virkeligen at have siddet paa

Blindsiden i Fiskens tidligere Alder), ligger nemlig med sit Til-

behør af Synsnerver og Bevægemuskler i den ovennævnte Øie-

Grube, hvis nedre Rand dannes af den nysnævnte Mellembalks

Ben og hvis øvre (o: opadvendte) Rand derimod udgjøres af Blind-

sidens Pandeben og Forpandeben. Deraf følger det ligefrem,

at BUndsidens Øie er kommen om paa den (indre) imod Midt-
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linien vendte Side af Blindsidens Pandeben, istedetfor al (Jet

skulde liiige paa den ydre (nu opadvendte) Side. Da iMellem-

balken imellem Øinene istedetfor at dannes ligcligcn af de to

Sidehælvter af l'andebcnene , altsaa kun tlannes alene af den

ene (Øiesidens) Ilælvte, eller i det hoieste af denne og en meget

tynd Splint eller Tiis af IJlindsidens tlælvte, medens sidstnævnte

Knokkel ellers med dens øvrige Benmasse lægger sig uden om

Øiet o: omgiver deltes nederste (opadvendte) Hånd, er der

altsaa en umiskjendeh'g Omleiring af Delene, og det en saadan,

som tilsyneladende gaaer udenfor al Regel, ja endog udenfor

al Analogie. Thi naar ellers sammenhørende Dele flyttes frem

eller tilbage, op eller ned, ind eller ud i en Organisme, pleie de

nærmeste Omgivelser at bevæge sig med, og at flyttes mere eller

mindre i de samme Retninger, saa at Delene gjensidigen be-

holde omtrent den samme Beliggenhed til hinanden. Den afvigende

Stilling, hvori det nævnte Øie (Rlindsidens) befinder sig til sit Pande-

ben, gjør herfra en Undtagelse, og kan kun være fremkommet ved

en ligefrem Omflytning af disse to Dele imod hinanden. Enhver

Forklaring af delte Forhold, der, som hidtil, alene vil gaae ud

fra en stærkere eller svagere Dreining [torsion] enten af hele

Hovedet paa Kroppens Axe, eller af en vis Del af Hovedet om

Hovedets Axe vil vise sig aldeles utilstrækkelig, og forsaavidl

man endogsaa har troet, at Udviklingshistorien afgav gyldige

Vidnesbyrd for, at Flyndrene fra en forudsat oprindelig symme-

trisk Form efterhaanden ved en blot Dreining af Hovedet om

Axen kunde gaae over til Relflyndrenes Form, saa maa delle

ansees for at have været en overilet Tydning, thi uden en vir-

kelig Omflytning af Delene i Hovedet kan denne ikke forstaaes.

At en Omsætning eller Omflytning af Delene virkelig maa

have fundet Sted, vil en nærmere Betragtning af de neden-

staaende Figurer yderligere godtgjøre. Naar man nemlig nølere

betragter (Repræsentanterne for) de mest forskjellige Flynder-

former , vil man see , at de i Ordningen af Benene i
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Hovedet alle slemme overens, hvor forskjellig end Øinenes

Stilling i Hovedet ved første Øiekast kan synes os at være, og

hvor forskjellig end hin Oiegrube [orhita) for det ene Øie kan

synes at være anbragt. Øinene ligge hos mange Former ganske

tæt ind til hinanden, og Benbroen imellem dem er da ganske

tynd og smal; hos andre ligge de vidt adskilte fra hinanden,

og Benbroen kan da være langt bredere end Øiets Gjennem-

snit, undertiden endog dobbelt saa bred. Hos nogle ligger

derhos, som vi alt have hørt, det øverste Øie foran det nederste,

medens det hos andre ligger bagved dette, og hvor langt det

øvre Øie kan ligge bag ved det nedre, vise os isærdeleshed

visse Former af Hvarregruppen*) , hos hvilke dette Øies Bag-

rand ligger i Linie med Forgjællelaagets Bagrand, og selve Øiet

synes ligefrem at ligge i Fiskens Nakke eller Baghoved.

Fig. 5.

(Rhovibus argus.)

Fig. 6.

(Rhomhus longima/nus.)

Uagtet alle disse antydede Forskjelligheder i Blindside- Øiets

Stilling paa Hovedets' Øieside og Forhold til del nederste Øie,

vil dette ovre Øies Beliggenhed i ForJiold til de omgivende Ben

i Hovedet vise sig at være aldeles den samme hos alle Former;

') Fra Middelhavet f. Ex. Rhomhus rhomboides Bp. Fn. ilt. tab. 23. f. 1. IV

Archivio per la Zoologia eet. 1861 Tav. III fig. 2. og Rh. podas (Lar.)

Bp. fn. ilt. t. 24. f. 1. Archivio p. 1. Zoologia. 1861. T. II fig. 3; fra del

røde Hav Rh. ocellatus Riipp; fra Japan Rh. myriaster Schl. fn. jap. T. 92.

fig. 2; fra Vestindien Rh. longimanus Kr. n. sp.
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Fire Hjerneskaller, sete fra oven,

Fig. 7. Torsk Fig. 8. Rødspætte

(Gaclus CallariasJ. (Pleiironectes platessaj.

Fig. 9. Pighvarre

(Rhomb. maximus).

Fig. iO. Argilshvarre

(Pihomh. longimanns).

Bogstaverne have i alle Figurer den samme Betydning: v. vomer; e. etlimoi-
deum; a.a' frontalia anteriora (Forpandeben); /./' fronlalia propria iPandeben^;

X>. p' front, posteriora (Bagpandeben); c. crista occipitalis (Nakkeknoklen).
O og O' Pladsen for høire og venstre Øie.
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det vil sige : Øiegruhen (orhita) for dette Øie er udgravet midt

i selve Pandebenspartiet , saa at begge Siders Pandeben og

Forpandeben fuldkommen indeslutte den imellem sig, enten

midt imellem sig (som hos de almindelige F'lyndre og flere

llvarrer), eller saaledes at tillige en lille Splint af Hlindsidens

Pandeben hjælper Øiesidens med at begrændse den nedad (Helle-

flynderen, Pig- og Slethvarren, Tungen). Selv hos de førnævnte

Former af Hvarrer, hos hvilke paa en saa mærkværdig Maade

det øverste Øie var rykket saa langt opad og bagtil, findes dog

Øiegrubens bagerste Væg dannet af Øiesidens egentlige Pande-

ben; det bagerste Pandeben, endsige andre bagved liggende

Ben, tager aldeles ikke nogen Del i dens Dannelse. For

dette Pandebens Vedkommende gjenlager sig allsaa her, hvad

vi see saa stærkt udviklet hos DelpMnerne] Næseaabningens An-

bringelse paa den øverste Del af disse Dyrs Hoved har trukket

de Ansigtets og Kraniets Ben, som omgive Næsehulheden, med

sig og skudt dem op over de bagved liggende, saa at de mere

eller mindre dække disse (see Fig. 6 og 10).

Netop jo mere man analyserer Knokkelbygningen i Hovedet

af de forskjellige Flyndergrupper, og jo mere man overbeviser

sig om, at hos dem alle, ligesom hos de nævnte Tandhvaler,

en betydelig Forskydning af de sammenstødende Dele har fundet

Sted i bestemte Retninger, (dog saaledes, at Delene have fulgt de

samme Bevægelser og under og efter Forskydningen, som sæd-

vanligt, have beholdt deres gjensidige Stilling til hinanden), desto

mere bliver det klart for Betragteren, at det øvre Øies Stilling

til dets Pandeben (Blindsidens) er en aldeles abnorm og paa

ingen Maade kan forklares ved en Forskydning eller Dreining i

Forening med de omgivende Dele. Under den hidtil almindelig

antagne Forudsætning, at Flyndrene oprindeligen ikke blot ere

symmetrisk anlagte men ogsaa en Tidlang efter Udklækningen be-

holde denne Bygning og have eet Øie paa hver Side af Hovedet —
en Forudsætning, hvis Rigtighed vi iovrigt nu paa tilfredsstillende
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Maade kunne godtgjøre — bliver det aldeles nødvendigt at anlagc,

at IJIindsidcns Øie, fra dets oprindelige Stilling paa denne Side af

Hovedet, har forelaget en Vandring dybere og dybere ind under

det Halvtag, som denne Sides Fandeben dannede over det, og

er brudt op igjonnem dets Loft, idet det for at fuae Plads dels

har skudt Pandebenshælvterne fra hinanden , dels har banet

sig Vei igjennem selve Pandebensmassen. Med andre Ord:

Øiet har ikke kunnet antage det Leie, det har paa den anden

Side af Hovedet, uden at gaae i en skraa Retning ind og

op igjennem Hovedet og komme ud paa den anden Side. Da

Øiet ved sin Synsnerve er ligesom toiret til Hjernemassen og

ved sine Bevægelsesmuskler til Øiegrubens Bund, er del ved

Uelningen og Leiet af Synsnerver og Øiemuskler hos den ud-

voxne Flynder utvivlsomt angivet, at Øiet først er gaaet under

Pandebenene og senere op igjennem dem, og ingen anden Vei

har kunnet gaae. Vilde man paa den hidtil antagne Maade for-

klare sig Øiets Anbringelse i sin Grube paa den anden Side af

Hovedet alene derved , at Hovedet eller Partier af Hovedet

dreiede sig om Kropaxen over paa den modsalte Side af Midt-

linien, maatte jo Nerverne og Musklerne til Øiet ved denne

Bevægelse \ære komne ovenover Blindsidens Pandeben og For-

pandeben og endnu ligge i denne Stilling. Men delte er hos

ingensomhelst Flynder Tilfældet, Øiet med dets Tilbehør er

flyttet ud af dets normale Omgivelser, det viser Knokkelbygningen

tydeligen; men den viser ligesaa tydeligt tillige, at Øiet bar

søgt, som Regel ellers er, at tage disse med; den største Del

af dem har dog gjort Modstand og ere blevne paa deres Plads.

Derved er den mest paafaldende Uregelmæssighed i Flynder-

hovederne opstaaet. Men derved er tillige opnaaet, at Flynderen

for sin nye Bevægelsesmaade paa Blindsiden, har kunnet faae en

fast Benbroe fra Snuden til Baghovedet og Uygsøilen , svarende

til dens nye Ligevæglsplan og af største Betydning for baade

dens Svømning og Nedboring i Dyndet og Sandet.
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Øiets Gang skraat op igjennem Hovedet vises endelig ogsaa

ved en ligefrem Iagttagelse, som jeg har gjort paa unge Plyndre;

den skal jeg nu meddele.

Allerede fra en noget ældre Tid er der kjendt og beskrevet

nogle meget smaa, aldeles glasklare Plyndre fra Middelhavet,

ialt kun een eller to Tommer lange; i de senere Decennier

synes dog Naturforskerne ikke at have iagttaget dem der\ idet-

mindste ere de ikke omtalte i det større Værk over Middelhavets

Fisk af Prinds Bonaparte og heller ikke ere de optagne i den i

forrige Aar af Canestrini givne Monographie af Genuabugtens

Flynderformer (Archivio per la Zoologia, l'Anatomia eet. Genova

1861. Fase. 1. pagg. I—40 con lav. I. II. IH.). — Rafinesque synes

først at have beskrevet en saadan vandklar Flynder under Nav-

net Botlius diaphanus i sin Précis des découvertes somiolo-

giques OU zoologiques et botaniques. Palermo. 1817. p. 17.sp. 18.

Herved bliver det at bemærke, at hans Slægtsnavn 5o</m5 er ens-

betydende med Rhomhiis eller vor Hvarreslægt og allerede i et

tidligere Værk (Caratteri di alcuni nuovi generi etc. 1810) af Forfat-

teren var blevet indført istedetfor Rhombus, eftersom dette ældre

Navn var af Lacépede blevet bortgivet til en Pisk af en ganske

anden Familie.**) Til Hvarrerne henregnedes denne vandklare,

kun tommelange Flynder ganske rigtigen, eftersom den var ven-

*) Da Rafiiiesques Arbeider hore til de allervanskeligste Arbeider at over-

komme, og selv storre Bibliotheker kun have enkelte af dem, anseer jeg

det for hensigtsmæssigt at afskrive hans hele Diagnose:

»Sp. 18. Botlms diaphanus. Eiitiérement hyalin et diaphane, une

tache rouge sur I'opercule, deux a la base de la queue et 12 autour

du corps pres des nageoires dorsale et anale, la dorsale commenpant

sur la bouche, ligne laterale droite. Observ. Espéce tres singuliére,

longue d'une pouce et en travers de la quelle on peut lire.«

") Allerede i samme Aar (1810 15. Mai), men noget senere end Udgivelsen af

Caratteri, har Forfatteren imidlertid indskrænket Betydningen af Bothus

og sondret vore store Hvarrer, Pighvarren og Slethvarren , derfra under

Navnet Scophthahmis.
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strevendt og dens Rygfinne begyndte foran det øvre Øie, lige

ved Munden. Den samme, eller under alle Omstændigheder en

meget nærstaaende
,

glasklar Flynder har Ei'sso en halv Snes

Aar efter beskrevet og aftegnet under Navnet Rhomhus candi-

dissivius i hans Ilistoire naturelle de l'Europe méridionale,

182G. III. pag. 253, Tab. III, fig. 34 ; men Figuren er, som hans

Figurer ialmindelighed, ikke god og den findes heller ikke nøi-

agtig, naar man sammenligner den med den korte Beskrivelse.

Dog, begge tilsammen ville vistnok være tilstrækkelige til at lade

Arten gjenkjendes, naar den maatte gjenfindes. Risso ansaae

iøvrigt denne ikke fuldt 2V<^" lange Fisk, hvor lille den end var,

for en udvoxen forplantningsdygtig Flynder, og maaskee har han

deri havt Ret, noget som Eftertiden maa afgjøre.*)

Vandklare Flynderfisk af et lignende Udseende forekomme

ogsaa i Atlanterhavet. Jeg har rigtignok ikke hidtil forefundet

dem beskrevne nogensteds fra dette Hav, men Universitets-

museet har gjentagne Gange modtaget Exemplarer, indsamlede

ved dets bekjendte Velyndere, de Herrer Skibscaptaiaer V. Hygom

Dbmd. og F. Andrea.**) De have Øinene paa venstre Side,

Hgesom de middelhavske, have ogsaa Rygfinnerne gaaende helt

hen mod Kjæberanden, men det øvre Øie ligger snarere foran end

*) Til Sammenligning med Rafinesqués Text hidsættes her efter det nævnte

Værk de tilsvarende Sætninger af Bisso's Beskrivelse:

Ehombus candidissimus. »Ce petit turbot (= O.oeom), semblable å

de la gélée, quoique dans son etat parfait, a le corps ovale arrondi,

couvert de tres petites ecailles peu apparentes, d'un blanc transparent,

borde sur le pourtour de sa partie supérieure, d'une ligne d'un rouge

carmin — — — — — — — — — , les nageoires dorsale

et anale ornées chacune de cinq taches rouges, avec un liséré de la

méme couleur.

La femelle est pleine de quelques oeufs incolores en mai.«

Nag. D. 46, P. 9, T. 5, A. 28. C. 11. M. B. 3.

**) Localiteterne ere:

11° S. B. 36° V. L. Kaptain Hyijom 1853.

13° 6' S. B. 18° V. L. Kaptain Andrea 1S63.

23° 45' N. B. 81° 40" V. L. Kaptain Andrea 1862.

11
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bagved det nedre, og der er intet Mellemrum imellem Halefm-

nen og de to andre uparrede Finner; alle tre Finner lobe altsaa

over i hinanden, om der end i Slraalernes Lob og Længde-

Forhold er tydelig Forskjel imellem dem. Disse smaa, neppe

tommelange Glasflyndre ville saaledes ikke blive at henføre til

nHvarrernei^^ men til »Hvarretungernet^, (Plagusiæ). Paa den

medfølgende Tavle findes en saadan aftegnet i naturlig Storrelse,

fig. 3 a. fra Øiesiden og 3 b. fra Blindsiden, og i de hos-

staaende Figurer 3 A og 3 B findes Hovedet i tredobbelt Stør-

relse gjengivet fra begge Sider.

Fra disse glasklare Smanfli/ndre maa jeg bede Blikket vendt

hen paa nogle andre vandklare Smaafisk ude fra Atlanterhavet. *)

De ere meget høie og meget stærkt sammentrykte , med de

uparrede Finner løbende langs med den allerstørste Del af deres

Omkreds. I Omrids ligne de derfor meget Flyndre, og navnlig

ligne enkelte af dem de ovenfor omtalte middelhavske Hvarrer,

medens et større Antal i denne Henseende slutte sig til de

nylig nævnte Hvarretunger; men de synes at være ganske side-

eens, og navnligen sees Øinene at indtage den sædvanlige Plads,

eet paa hver Side af det høie og sammentrykte Hoved. Paa

Tavlen er der under fig. 1 a og b aftegnet en saadan lille

Fisk fra høire og venstre Side, og under 1 A og B sammes

Hoved forstørret tre Gange, seet fra begge Sider. Jeg veed

dem ikke omtalte i tidligere Skrifter, men i en længere Aarrække

have de været bekjendte for Universitetsmuseet, der allerede i

') For at vise deres Udbredning skal jeg her anfore, at vi have dem fra

N. B. 41° — 13" V. L. ved Skibscapt. F. Eygom, 1854.

— 39°— 10°V. L. ved Skibscaptain F.^y^rom, 1853.

— 23° 45" — 81° 40' V. L. ved Skibscap. JncZr^a, Oclb. 1862.

— 23° 31" — 22° 4' V. L. ved Skibslæge Styhe, 1860.

— 17«' — 22° V. L. ved Kapt. F. Eygom, 1851.

S.B. 5° — 32° V. L. ved Premierlient. Bruim, 1863.

— 8° — 31° V. L. ved Premierlient. iJrnmi, 1863.

— 141° — 35i° V. L. ved Premiellieut. Bruuji, 1863.

De to forstnævnle Individer hore sammen til een Art, og ere de,

der komme Bhombus diaphanus nærmest i Omridset.
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Aaret 1851 ved Hr. Kaplain V. Hygom modtog de første-Exem-

plarer af dem, og senere ikke har undladt at anbefale dels søfa-

rende Velyndere disse Smaafisk til omhyggelig Indsamling og

Iagttagelse. Efterhaanden har det ogsaa modtaget omtrent et

Dusin af dem fra meget ulige Længder og Breder, og af

de allerede kjendle Localangivelser synes man berettiget til at

slutte, at de ville være udbredte over det hele Atlanterhav.

Det skulde være besynderligt, om ikke lignende Former til-

fældigen skulde være bragte til andre Museer og maaskee fra

Breder og Længder, der ligge udenfor vore Dyrs. Disse Smaafisk

have imidlertid en ganske anden Interesse end Sjeldenhedens,

og navnlig have de en særlig Interesse i det Spørgsmaal, som

her foreligger for os. Det er nemlig utvivlsomt, at de, trods

Øiestillingen , maae sættes i Forbindelse med de foran omtalte

Smdidfiyndre og at de ere de tidligere Stadier af disse. Dette

vise navnligen enkelte Individer af dem paa en meget slaaende

Maade, og det just af den Gruppe, der i sine ydre Forhold aldeles

svarer til de nævnte Hvarretunger.

Paa den i Figurerne 1 a, b og A, B aftegnede lille Fisk seer

man, at der paa begge Sider af Flovedet sidder et veldannet Øie

paa de regelrette Pladser; ved første Øiekast er der intet, der an-

lyder nogen ulige Uddannelse af Siderne eller nogen Skjævhed.

Men man sammenligne nu dermed et andet Individ, fanget paa

selvsamme Sted og sammen med dette*), det under fig. 2 a og b,

samt A og B under samme Forhold som det foregaaende aftegnede,

(nemlig fra høire og venstre Side og med Hovedet tre Gange for-

størret fra hver Side,) og strax fatter man Mistanke imod det

Ligelige i Sidernes Udvikling. Lægger man nemlig sidstnævnte

i fig. 2 aftegnede Fisk paa dens venstre Side, seer man det

høire Øie paa dets rigtige Plads, dog er det lidt mere indtrykt

end sædvanligt; vender man Fisken om paa den modsatte Side,

bliver man ikke lidet overrasket ved at see en fuldstændig lille

De ere nemlig begge fra 23° 45' NB og 81° 40' VL.

11*
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Flynder for sig med hegge Øinene paa venstre Side, nemlig et

nedre Oic, der omtrent har samme Stilling, som hos den sym-

metriske Fisk, dog trykket noget længere ned paa Siden, og et

øvre, der er hgesom halvt lukket, idet ikkun en Del af Øiet

bliver synligt igjennem en med svulmende Rande omgiven

Øiespalte. Man seer, at Øiet fra den modsatte Side netop var

ifærd med al bryde frem paa Øiesiden, da Fisken blev fanget;

det sidder ligesom i Klemme paa skraat i Iljernekassens Loft med

dets nedre Rand mest fremstaaende paa Blindsiden, dets øvre

Rand derimod i Begreb med at gaae igjennem Øiespalten.

Holder man Fisken i en passende Retning op imod Lyset, bliver

man endog vaer, at der har ligesom dannet sig en skraa Gang

eller Kanal op igjennem Hovedet for at lette Øiets Flytning,

igjennem hvilken Gang Lyset nu falder langt stærkere end

igjennem de omgivende Dele. Det frembrydende Øie behøver

kun at trykke Mellembalken imellem Øinene, og derved tillige det

nedre Øie, lidt længere ned paa Hovedets Sider, og begge Øinene

ville da aldeles være paa deres blivende Plads o: paa den Plads,

hvor de befinde sig hos den fuldstændige Flynderform, Ggg. 3 a

og A. Det er imidlertid ikke blot i Øieforholdet at den allerede er

en Flynder; den er det ogsaa i Mundens Skjævhed, Brystfinner-

nes Uligestorhed, Sidernes ulige Udvikling og navnlig BUndsideus

Fladhed, noget hvorom en nøiagtig Undersøgelse snart overbe-

viser os; formodentlig bevægede den sig allerede paa den ene

Side, men herom foreligger der dog ingen bestemt Iagttagelse. —
Tage vi nu, efter at vort Øie er blevet belært ved Iagtta-

gelserne paa den i flg.'2 aftegnede Halvflynder, atter vor i fig. 1

afbildede Fisk for os og betragte den nøiere, da gaaer det strax

op for os, at denne Fisk ikke er fuldt saa sideens, som den

ved første Øiekast 5aae ud, men at der allerede er foretaget

mange Forberedelser til en fremtidig Flynderform. Seet med en

god Lupe lige forfra, skjønnes Munden at være skjæv og vreden

og Øinene sidde ikke i samme Høide, men det venstre sidder

lavere end det hoire; betragtet paa samme JMaade fra Siderne,
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da viser det sig, at begge Sider ikke ere lige hvælvede, den

liøire er fladere og har ikke Linierne, der begrændse Finnerodeu

eller de storrc Afdelinger af Sidcmusklernc, gaaende noiagligcn

som dem paa den venstre Side. Men hvad der endnu er

mere overraskende, er, at der fra det høire Øie kan skimles en

skraa, lysere Vei over til den modsatte Side opad imod et

Punkt, der modsvarer noie Beliggenheden af Øiespalten hos fig. 2,

og i Virkeligheden finder man ogsaa her en kort Længdefure

med opkastede tykkere Rande: det forste Anlæg til de øielaag-

agtige Omgivelser for det ovre Oie. Smukkere Overgangstrin

fra den symmetriske Form til Flynderformen end de tre i Fi-

gurerne 1, 2 og 3 fremstillede, synes ikke at kunne gives, heller

ihlce mere talende Vidnesbyrd om , at Øiet virlielig gaaer fra

den ene Side tvers op igjennem Hovedet over paa den anden

Side, med andre Ord: at de7i symmetriske Fisk efterhaanden

skeler sit Øie ind i og op igjennem Hovedet ud paa den anden

Side og tilsidst skeler sig til fuldstændig Flynder.

De andre Individer, Museet har fnaet af disse næsten sym-

metriske Former, modsvare aabenbart det i fig. 1 aftegnede

Stadium, men ere ikke fuldt saavidt fremrykkede imod Øiets

Vandringstid; idetmindste har jeg ikke kunnet finde hint knaphul-

formede Indtryk, der skulde antyde Stedet for Oiets Frembrud.

Afvigelser i Form og Størrelsesforhold antyde forresten, at de til-

høre flere Arter, eller Slægter. To af dem har jeg troet

muligvis kunne tilhore hvarreagtige Fisk, maaskee Bhombus

diapJianus — ; dette er dog kun en mere eller mindre begrun-

det Formodning. Hvorom alting er, saa antyde de flere Former

af disse Fisk, at det under alle Omstændigheder ikke er nogen

enkelt Art af Flyndre, der har saadanne Forstadier, men at det

maa være en hel Gruppe idetmindste ; og naar dette igjen

sammenholdes med den aldeles overensstemmende Benbygning

i Cranierne hos alle Flynderformerne
, antydes det derved

saameget stærkere , at Fremgangsmaaden for de tvende Øines

Anbringelse paa den ene Side af Kroppen maa være den samme
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hos alle Flynderne. Dette er den eneste rigtige Slutning, hvortil

de foranstaaende Betragtninger, Undersøgelser og Iagttagelser

efter min Mening kunne fore. Imidlertid er der herved dog

endnu een væsenhg Ting at have i Erindring.

4.

Den hidtil gængse Opfattelse, at en Dreining af Hovedet

om dets Axe over imod, eller helt over paa den ene Side var

tilstrækkelig til at forklare de Eiendommeligheder, der fremtræde

hos Flynderfiskene ligeoverfor de sædvanlige Fiskeformer, havde

imidlertid jo ikke alene sin Grund i, at man var bleven staaende

ved en mindre indtrængende Betragtning af Flynderhovedets

Benbygning. Den havde, som jeg berørte (S. 153), idetmindste

for det sidste Decenniums Vedkommende en. egen Stotte i et

Par Iagttagelser af tiere Forhold hos Flynderyngelen, der mentes

utvetydigen at tale for Opfattelsens Rigtighed. Man mente at have

grebet dels Flynderyngel dels Ungflyndre i forskjellige Grader af

Fremrykning paa denne Omdreiningens Vei. Det er altsaa

en Selvfølge, at vi maae nærmere betragte disse Iagttagelser,

forat see, hvorvidt de i Virkeligheden eller maaskee blot i den

Udlægning, der er givet dem, staae i Strid med min ovenfor

givne Fremstilling af Flynderformens Fremkomst hos visse xVrter,

og de Følgeslutninger, som jeg deraf og af den store Overens-

stemmelse i Anordningen af Knoklerne i Ilovedet hos alle

Flyndre, udtalte for hele Flynderfamiliens Vedkommende.

De Iagttagelser af tidligere Udviklingstrin, hvorpaa man hid-

til havde kunnet stotte Anskuelsen om en Omdreining om Kropaxen

som den væsentligste Akt i Flynderformens Tilbliven, skylde vi

den bekjendte belgiske Professor Van Beneden og Intendanten

ved Goteborg-Museet, Hr. A. Malm; jeg idetmindste veed ikke

af flere Iagttagelser i den nævnte Retning at sige. Om end

Iagttagelserne ikke ere aldeles samtidig publicerede, er der

dog saa ringe (kun et Aars eller to) Mellemrum imellem Offenlig-
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gjørelsen, at den ene Forfatter ikke har liavt Kundskab til

den Andens Fremstilling; desuagtet er der stor Overensstemmelse

i begges Udgangspunkt — en tilfældig gjort enkelt Iagttagelse —
og de Slutninger, de drage af deres rigtignok meget ufuld-

stændige Materiale, og man kunde maaskee derved føle sig lige-

som beretliget til at tilkjende dem i Forening en saameget større

Betydning. Hvis saa er, bliver det naturligvis saameget mere

nødvendigt at betragte dem noget nærmere.

Den første Iagttagelse skyldes Van Beneden og findes i Bulletin

de rAcadémie Royale de Belgique for 1863 T. XX. 3 (Note sur

la symétrie des poissons pleuronectes, dans leur jeune age. p.

205— 10) og er ledsaget af en Tavle, der fremstiller Hovedet og

den nærmest liggende Del af Forkroppen af en lille »Flynder-

unge«, som Van Beneden engang havde fanget imellem Reier i et

yderst fintmasket Net og derved faaet Leilighed til nærmere

at undersøge. En bestemt Størrelse for denne Hlle Fisk er

ikke angivet; imidlertid vise saavel Gjællerne (de ere næsten

kun anlagte), som chorda dorsalis (om hvilken Hvirvellegemerne

endnu ikke havde begyndt at danne sig) m. m. , at \i have

med et særdeles tidligt Trin af Fiskens frie Liv at gjøre, og

Van Beneden mener ogsaa, at der ikke kan ligge lang Tid

mellem dens Fangst og Udklækningen af Ægget (»pris peu

de temps apres son éclosionu). Medens Munden paa denne

lille Skabning beskrives og aftegnes som aldeles symmetrisk,

ere Øinene skjævtstillede og navnlig er Oiet paa den ene Side,

den venstre, liggende langt høiere end paa den modsatte Side,

og næsten lige oppe imod Hovedets øvre Rand; Rygfinnen naaer

fremad over Nakken til omtrent Midten af Hovedet, men ikke

til Øiet. Van Beneden antager nu, at dette høiere liggende

venstre Øie er paa Yeien til at gaae over Hovedets Ryg om

paa den høire Side, at en Dreining af Hovedet (torsion de la

tete sur la colonne vertehrale) vilde bringe Oiet derhen , og at

derefter Rygfinnen vilde skride ned over Panderyggen ikke
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blot indtil Øiet, men forbi dette ud imod Kjæberanden. Van

Beneden kalder nemlig uden videre sin lille Unge en »Turhoi«,

en Pighvarre.

Til sin i faa Ord meddelte Iagttagelse over denne Fiske-

unge knytter han den Bemærkning, at ban har iagttaget en

næsten udvoxen Pighvarre (»un turbotu], bos hvilken der havde

fundet en Standsning Sted i Hovedets Dreining netop i det

Øieblik, da Øiet var kommen lil Craniets Midtlinie, hvilken Mon-

strositet eller Standsningsdannelse selvfølgelig maatle ansees for

en yderligere Bekræftelse paa, at en saadan Dreining virkelig

fandt Sted*).

At den iagttagne og aftegnede Unge ikke er af en »Turbot«

eller Pighvarre, synes tydeligt nok; thi selv forudsat, at Forfat-

terens Gisning om Rygfinnens Fremskriden med den tiltagende

") Da det Hele er holdt saa meget kort, vil jeg her aftrykke hans egne Ord,

med hvilke Iagttagelsen, forsaavidt den vedkommer os, er gjengivet:

»Mais ce qui est le plus digne d'attention , c'est la conformation de

la bouehe et la position des yeux.

La bouehe, en efl'et, est parfaitement symctrique encore; les os maxil-

laires et intermaxillaires sont conformés de la meme maniere a droite et

å gauche, tandis que, dans tous ces poissons pleuronectes on sait, qu'å

l'age adulte les deux moitiés de la bouehe ne se ressemblent pas. Un

des poissons de cette famille qui a la bouehe la plus réguliére, c'est le

Pleuronectes Mppoglossus.

Les yeux sont encore placés des deux cotés du corps, mais l'æil de

gauche est sur le point de passer du coté droit.

Les narines sont encore symétriques.

Nous ferons remarquer aussi, que les rayons du lophioderme supé-

rieur ne descendent encore que jusque sur le milieu du crane; plus

tard, ces rayons s'étendent jusqu'au devant des yeux. Mais il faut d'abord

que la torsion de la tete alt eu lieu sur la colonne vertébrale.

Aux faits précédents, je puis ajouter encore le resultat de quelqucs

observations faites sur un turbot prcsque adulte et dont la tete se trouvait

arrétée dans sa torsion, au moment, ou l'æil était arrivé sur la ligne

mediane du crane. Il y a eu un arret dans la torsion. Les rayons du

lopiiioderme ne sont pas descendus plus bas qu'ils ne le sont dans le

jeune animal que nous décrivons plus haut. Ce poisson avait les deux

cotés du corps également bruns«. 1. c. pag. 209.
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\æ\i var rigtig, livili\et dog strider meget imod alt hvad der

er os bekjendt om Finnernes Anheg og Udvil<ling, saa vilde der

dog ilike blive en llvarre af denne Unge, da den saavel efter Text

som Figur vilde faae den høire Side til Øieside istedetfor den

venstre; den kunde ialfald kun blive en »VrangHynder« iblandt

llvarrerne; men dens Munds Dannelse minder ikke om Ilvarrernc.

Snarere skulde Øiestilling og Forkrop altsaa fore den hen til en

almindelig Flynder (Rødspætte, Skrubbe) eller til en Tunge, i hvilket

sidste Tilfælde dog ogsaa Rygfinnen maatte i den nærmeste Tid rykke

et godt Stykke fremad ikke blot over Øiet, men forbi dette, og

en mærkelig Omdannelse af den forreste Profil af Ansigtet finde

Sted. Jeg formaaer i det Hele ikke at see andre Bevæggrunde

til at denne lille Unge uden videre er bleven betragtet som en

Flyndenmge , end at dens Øine ere i en noget skjæv Stilling

og de uparrede Finner i saa stor en Strækning følge Ryg- og

Buglinien. Men den iagttagne Skjævhed i Øiestillingen er langt

fra ikke større end den, man saa hyppigen har Ledighed til at

iagttage hos den meget spæde Fiskeyngel, og som ifølge min

Erfaring har en dobbelt Aarsag; den er nemlig dels en Lev-

ning af Ungens Skjævhed i dens spiralrullede Leie i Ægget, hvilket

altid jtrykker Hovedet skjævt, saa at en fuldkommen Symmetri forst

fremkommer nogen Tid efter Udklækningen, naar Ungen ved sine

Bevægelser i Vandet ligesom har rettet sig ud; dels fremkaldes

den mekanisk hos allerede symmetriske, men spæde Fiskeunger,

saasnart et noget stærkere Tryk af Vandmassen trykker den spæde

Fisk imod Fangenetlets Yægge. Hvad Finneudbredningen angaaer,

da have vi den jo nøiagtig, som Tegningen fremstiller den, hos

enkelte af Tangsprætterne , en Familie , som staaer Flyndrenes

allernærmest, og hos deres Unger have vi endog et Ansigtsudtryk

og en Profil, der synes mig at svare langt mere til Tegningen

end nogensomhelst Flynders. Regner jeg hertil den Maade

hvorpaa Bugfinnerne ere fremstillede (i Figuren ved q), som saa

lave, korte og straaleløse, medens jeg hos virkelig Flynderyngel

har fundet disses Straaler udviklede samtidig med Analfinnernes,
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og deres Udstrækning i Længden lige saa slor som hos de langt mere

fremrykkede Former, saa bliver min Tvivl imod den iagttagne

Fiskeunges Flyndernatur rigtignok temmelig stærk, og jeg vilde

være langt mere tilbøielig til at betragte denne spæde Unge

som tilhørende en Gunellus eller en med denne beslægtet Fisk.

Men seet bort fra enhver hos mig subjectiv, skjøndt jeg

troer ikke-uberettiget, Tvivl om, at det iagttagne Dyr vilde blive

en Flynder [Pleuronectes), ja endog ligefrem indrømmet, at det

muelig vilde udvikle sig til en saadan, indeholder Meddelelsen

Intetsomhelst, der vilde stride imod den foran efter Iagttagelsen

paa den glasklare P/ezrz-onec^es og efter Craniebygningen hos Flyn-

drene ialmindelighed givne Fremstilling af Maaden, hvorpaa begge

Øine komme over paa den samme Side. Øiets høiere Be-

liggenhed paa Blindsiden kunde simpelthen være (i Lighed med

hvad ovenfor er fremstillet) en Forberedelse til hin stærkere

Vridning af Øieregionen , og man maalle endog efter Analogien

forudsætte, at Øiets Gjennemgang igjeunem Craniet først vilde

finde Sted en god Stund efter at Ungen havde forladt det Sta-

dium, hvorpaa det her befinder sig.

Malms Iagttagelser bleve meddelte til det Ivgl. Sv. Veten-

skaps- Academien i Stockholm og optagne i dennes Ofversigter

for 1854 S. 173— 183, med tvende tilhorende Figurer; de an-

gaae egenlig kun et eneste Exemplar af en lille Slethvarre,

Rhomhus ha.rhatus Clocq.*). Denne, der var ikke fulde tyve Milhmetre

lang, fandtes svømmende nær Vandoverfladen, ikke paa Blind-

siden men paa Snid (»under en halv ret Vinkel«) i Vandet; dens

Farve og Farvetegning var saagodtsom aldeles ens paa begge

Sider; begge Øinene kunde ikke siges at være anbragte aldeles

*) Artsnavnet Eliomh. barhatus Clocq. har aabenbart Aldersforret for Yarrells

Artsnavn Rh. lulgaris, da det er fra 1828. (Dictiou. des scienc. natur.

T, LVl, pag. 118).
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l'ig. 11. Malms SIc(hvarie-Uiige.

paa den ene Side , thi det øvre Øie (høire) hørte hgesom til

begge Sider, da det laae i selve Rygkanten af Hovedet eller

ligesom midt i Panden; Rygfinnen strakte sig ikke som hos de

voxne Hvarrer fremad forbi Øiet henimod Overkjæbens Bagrand,

men standsede ved Øiets Bagrand. Alle disse Afvigelser i Form-

forholdene fra den ældre Slethvarre menes Fisken under sin

fremskridende Væxt at ville ændre, idet Hovedet da skulde dreie

sig endnu mere om imod Øiesiden og det øvre Øie (Blindsidens,

eller det høire) rykke længere nedad paa denne, hvorefter Rygfinnen

skulde voxe fremad henimod Overkjæben, og Fisken endelig an-

tage den vandrette Stilling med Blindsiden nedadvendt. De nævnte

Formafvigelser sætter Malm i Forbindelse med Afvigelserne i

Farvefordelingen; han betragter begge som væsentligen betingede

ved den Stilling, hvilken den lille Fisk under Bevægelsen an-

tog i Vandet og i Forhold til Lyset — en Stilling, der lige-

meget skulde minde om den fuldkomne lodrette Stilling, som

Fisken i en yngre Alder, da dens Krop var fuldkommen side-

eens og begge Sider altsaa ligelig udsatte for Lyset, maatte have

havt i Vandet, og den vandrette Stilling, hvori den senere

maatte komme til at svømme, naar Dreiningen af Hovedet om

Kropaxen var bleven fuldstændig. Til yderligere Bestyrkelse af

den antydede Sammenhæng mellem Farveudbredningen og Stil-

lingen under Bevægelsen i Vandet, beraaber Hr. Malm sig iøv-

rigt endnu paa tvende Flynderfisk i Gøteborg Museet, en Skrubbe

og en Pighvarre, der vare mørkfarvede paa Blindsiden, og som
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mentes netop der at liave beholdt denne Farve, fordi de havde

fra Barnsben af beholdt Vanen at udsætte begge Sider omtrent

ligemeget for Lyset, og derhos formodentlig nu og da svømmede

med Ryggen opad, eller maaskee endog snart vendte den ene

Side, snart den anden Side opad.

Saalænge vi kun have denne ene Iagttagelse for os, vil det

let skjønnes, at vi ved at følge lir. Malms Slutninger gaae ud fra

trende Forudsætninger, der hver for sig ere ubeviste og alle tre ved

nøiere Betragtning tabe deres Sandsynlighed; det skal ogsaa snart

vise sig, at de neppe kunne være rigtige. Den iøvrigt meget skarpt-

øiede Iagttager har nemlig uden videre anseet det for utvivlsomt, at

han havde for sig et sædvanligt Trin i Slethvarrens Udvikling,

og at hans lille Fisk under den fortsatte Væxt vilde gaae over i

den for Arten sædvanlige Flynderform, fornemmelig ved en

Dreining af Hovedet paa Kroppens Axe og en derved bevirket Ned-

rykning af det øvre Øie fra Rygkanten af Hovedet ned paa Øie-

siden, hvorefter Rygfinnen skulde forlænge sig fremad forbi Øiet

henimod Kjæbebenene ; samtidig med at Fisken paa saadan

Maade indhentede de den manglende Egenskaber, vilde den

kastes helt om paa Blindsiden, og Bevægelsen herefter kun

skee paa denne. Men om all dette tie alle positive Iagttagelser;

det er kun en Formodning ^ at Oiet under Fiskens Væxt vilde

have forandret sin Plads og rykket længere ned paa Siden, lige-

som det kun er en hlot og har Formodning^ at Oiet var kommet

i dets nuværende Stilling paa Hovedets Hoikant ved en Dreining

af Hovedet fra Blindsiden over imod Oiesiden; og ikke bedre

forholder det sig med Rygfinnens Fremrykken, der bliver dob-

belt problematisk, naar hensees til den Maade, hvorpaa Finne-

dannelsen gaaer for sig.

Der kan for mig ikke være den ringeste Tvivl om ,
at om

Fisken endogsaa havde levet nok saa længe , vilde dog ingen af

disse tre Ting have fundet Sted. Det er nemlig en Monstrositet, et

Misfoster, der er faldet i Hr. il/a^ms Hænder, og ikke noget regel-
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Fig. 11. Malms Slethvarre-Unge.

Fig. 12. Dotiovans Pleuronectes cyclops.

^ii*<mVv

Fig. 14. En Slethvarre

(Pihomh. barbatus).

•P

Fig. 13. Yarrels nialformed Brill.

v^
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mæssigt Udviklingsstadium i Slethvarrens Udvikling. I den Hen-

seende beder jeg allerførst at kaste Oiet paa foranstaaende Kopi

af Donovans Figur af hans Pleuronectes cyclops fra den engelske

Kyst (Anglesea, North Wales)*). Den var lille, kun X^n" lang,

men meget høi i Forhold dertil , saa at den endog var høiere

(eller brederei end Pig- og Slethvarren, med hvilke den ellers

ialmindelighed stemte overens i Form og Udseende, samt deri

at den som disse var venstrevendt; imidlertid adskilte den sig

fra begge deri, at den var omtrent ligelig farvet og tegnet paa

begge Sider, om end Blindsiden var noget lysere ; at dens Rygfinne

kun strakte sig til det ovre Øies Bagrand og ikke forbi dette,

og at dette Øie ikke var kommet helt om paa Øiesiden, men

laae paa Hovedets øverste Kant eller i Panden. Af denne Øiets

Stilling havde ogsaa Donovan givet den Artsnavnet Cyclops; men,

som selvstændig Art med en saadan Karakter indsaae han

iøvrigt nok, at d^Mi fjernede sig saalangt fra dens nævnte- nær-

meste Frænder, at den snarere burde udgjøre en egen Slægt.

Dette vilde unægteligen ogsaa være rigtigere, saafremt Formen

havde væ-ret naturlig og normal: men det er den ikke: den er

en Misdannelse — og derom er der nu neppe nogen Dissents;

Yarrell betragter den som en monstrøs Unge ^{Pighvarren; de

der ikke maatte ville dele denne Mening, ville idethøieste

ikke kunne af\ige mere derfra, end at de ville gjøre den til en

monstrøs Slethvarre. En saadan Misdannelse er det nu, efter

min Mening, der er falden i Hr. Malms Hænder. Ved den

umiddelbare Sammenligning af begges Figurer \il det slrax frem-

gaae, ligesom af det nylig Fremstillede, at de nøiagtig frembyde

de samme Afvigelser fra den normale udvoxne Hvarre; hvad den

ene er i en spædere Tiisland. det er den anden i en lidt mindre

spæd Tilstand, og under Væ-xten vilde Malms Unge sikkerligt

ikke være bleven til en Hvarre af normal Udseende, men til en

Donovansk »CyclopS'^. Det ved første Betragtning Paafaldende der

•) See: hans iNatural history of British Fishes. Vol. IV, 1806. pi. 90.
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maatte være deri, at en Misdannelse, og allsaa noget i Reglen

Ualmindeligt netop sknlde forst frembyde sig for Iagttagelsen,

vil falde af sig selv bort, saasnart det kan godtgjores, at Mis-

dannelser hos Flyndrene ikke ere sjeldne og at denne Form

deraf endog temmelig liyppigen findes hos dem, især hos livar-

rene. At delte er Tilfældet, mener jeg de følgende Opteg-

nelser tilstrækkeligen ville godtgjøre. Lidt mere udvoxne Indi-

vider af en slig Misdannelse er det saaledes vi finde ud-

førligen beskrevne og i Omrids afbildede af Sclileep i Isis for

1829 Taf. III fig. 1 og 2 under Benævnelsen Pleuronectes maxi-

mus duplex (S. 1049— 1092) efter tvende d. 15de Juli og 19de

August i Østersøen nær Slien fangne Individer af 9" 9'" og

7" 6'" Længde; begge vare ensformig farvede paa de to Sider*),

og ligesaa vare begge Sider forsynede med de Hudpigge, der

karakterisere Arten , medens der i Kjødfylden eller Muskulaturen

heller ikke var den sædvanlige større Forskjel imellem Øiesidcn

og Blindsiden; Rygfinnen gik endeligen ikke forbi det øvre Øie,

men kun til dette, og dette Øie laae i selve Hovedets Midllinie,

eller i Issen. Idet Øiets Stilling der ligesom satte Grændse

for Rygfinnen, boiede denne sig i el halmaaneformigt Udsnit

ud over Oiet. Hovedet var i Profil kjendeligen smalere eller

lavere end hos en almindelig Pighvarre, ligeledes paa Grund af

Øiets Stilling. Det er umiskjendeligt, at den lille Donovanske

PL cyclops staaer i disse Henseender midt imellem det saa

langt yngre Malmske Exemplar og det saa langt æ.ldre Schleepske,

og alle tre tilhore een Formrække. Allerede af Scbleep erfare vi

iøvrigt, at hans to Exemplarer ikke vare enestaaende (S. 1052), at

lignende Individer ogsaa saaes »vorigen Sommer einigemal in den

Kiichen unter mehreren Steinbutten und verspeist worden«. Fra

de britliske Kyster ere disse Monstrøsiteter iblant Hvarrerne,

med Øiet midt i Panden og Rygfinnen i en Bue udover det.

Zoologerne vel bekjendte af Yarrells British Fishes; thi i alle

') Kun paa den enes Gjællelaag var der en hvid eller gulhvid Plet af en

Qvadrattommes Størrelse paa Blindsiden.
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Udgaverne er Hovedet af en Slethvarre (Brill) i denne Tilstand afbildet

(3lh. Ed. I. p. 613; 2d. Ed. 11. p. 333; Ist. Ed. II. p. 242) og en

lignende Figur efter et mindre Individ skal ifølge Yarrers Hen-

visning ogsaa findes i the Zooiogist for 1855 pag. 4596. Om
Hyppigheden af deres Forekomst ved Englands Kyster kan man

faae en Forestilling ved de Ord, hvormed en fortrinlig Iagttager

af Fiskelivet, B. Q. Couch, omtaler lignende Misdannelser hos

den lille Pighvarre (Rhomhus hirtns xiUldy.: »like the common

Brill it is very siibject to malformations of the anlerior end of

the dorsal fin, causing it to forme an arch over the eyes«.

(citeret hos Yarrell. 3lh. Ed. Vol. 1. p. 648). For selve Pighvarren

anfører Yarrell noget lignende, idet man derhos seer, at med

denne Misdannelse af Hovedet, Øiet og Finnen skulle de iagt-

tagne Individer tillige have været Vrangflyndre : »Reversed Tur-

bots, as they are called — that is, Turbots having the eyes and

dark colour on the right side instead of the left, — are also

occasionally brought to market; I have seen two or three such; but

they have exhibited a slight degree of malformation In the form

of a notch or depression on the top of the head«. S. 639. Endelig

erindre vi de oveunævnte af Van Beneden og af Malm allerede

mere eller mindre bestemt i Sammenhgningen inddragne Tilfælde,

begge bestemt fremhævede som mørkfarvede paa begge Sider

og med Øiet i samme Stilling til Midtlinien og Rygfinnen. For

øvrigt have allerede i flere Aarhundreder disse Former vakt

Opmærksomhed, og den fortrinlige Iagttager Belon har allerede

1553 henledt denne paa dem*): »Quin etiam in Rhombis, qvi-

*) At det var i Rom Belon iagttog saadanne Hvarrer, fremgaaer af den

franske Text til samme Værk: »L'on Irouve quelques Turbots en la

pescherie de Romme. de monstrueuse facon : car ils ont les yeulx d'autre

raaniere que le dessus diet.« La Nature et diversité des Poissons. Paris

1553. p. 135; men derimod seer man ikke af disse Ord, som af de

latinske, hvilken Form af Monstrositeterne han havde for sig; et Exempel

paa, hvad ikke noksom kan fremhæves, at man stedse hor af dette Værk

bruge begge Udgaverne ved Siden af hinanden.
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dam, præler alios, niilii cospccti smit, ocidos in cervice qtiasi

in tergore collocatos hahuisse: quod idco a me diclum cst, ne

til in aliis decipiaris«. (De aquatilibiis libri duo. 1553. p. 139).

Da det med Hensyn til en eventuel Tydning af den Van-

Benedenske Fiskeunge som Yngel af en Flynder (dog ikke

af en Ilvarre, hvorfor den af Forfatteren udgaves, men af en

anden almindelig Flynderart, Platessa,) kan blive af Vigtighed at

vide, hvorvidt lignende Misdannelser forekomme udenfor Hvarre-

gruppen, maa jeg her tilføie, at lir. Malm jo allerede har be-

raabt sig paa en Shruhbe af dette Udseende, og at Professor Nilsson

i sin Skandinaviens Fauna, Fiskarne S. 621, med Henvisning til

den ovennævnte Figur af Yarrell, angiver at tvende Skrubber (Pleu-

ronectes fiesus) med denne Øiestilling og Finneudsnittet op-

bevares i Museet i Lund, og at de ere mørkfarvede paa begge Sider,

det ene endog blegest paa Øiesiden; de bleve fangede her i

Sundet, og sammestedsfra opbevares der i det kgl. Museums

Fiskesamling her et af Prof. Kroyer opstillet Individ af Bod-

spætten [Platessa vulgaris) med selvsamme Misdannelse*). Endog

hos Tungerne (Soleæ), hvis Kropform skulde synes saa lidt egnet

dertil, synes denne Misdannelse at optræde; idetmindste formoder

jeg, at de faa Ord, hvormed Yarrell omtaler en »Solea Trevelyani

of Ireland« : »is described us having a projection on the head

like the monstruosity figure on page 643**)», kun kan tydes paa

denne Maade. Alle Grupper af Flynderfamilien ere altsaa

rimeligvis underkastede en saadan Misdannelse ,
idet Helle-

fiynderens [Hippoglossus] bliver den eneste, hvorom jeg ikke i

Litteraturen har kunnet finde nogen bestemt Angivelse i saa Hen-

seende, noget som fortjener særlig Opmærksomhed og hvortil

jeg ogsaa senere maa vende tilbage***).

') Den morke fyldige Blindside har dog Hovedet og Gjællepartiet med hvid Farve.

") Nemlig den foran paa S. 171 fig. 13 gjengivne Figur af Slethvarren.

"*) Allerede her skal jeg dog erindre om, at jeg 1 Aaret 1840 under et

kort Ophold paa den bekjendlc Fiskeplads Bildudal i Vest-Island, af Eieren,

12
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De anførte talrige Exempler*) ville tilstrækkeligen antyde,

at Misdannelser med Øiet midt i Isse eller Pande, med Rygfinnen

standset eller afskaaret fortil ved Bagranden af dette Øie, med

mørke eller ensfarvede Sider, der i deres Uddannelse tillige ere

mindre uens, langtfra ikke ere store Sjeldenheder, og at der intet

paafaldende vil være i, at en saadan falder Iagttageren særligen

i Oie i Vandet. Allermindst naar det tillige erindres, at medens

alle de regelmæssigt udviklede Unger holde sig ved Bunden,

eller man kunde næsten sige i Søbundens Leer og Dynd, gaaer

en saadan Flynder- Cyclop netop oppe i Vandet. Det lille

Malmske Individ, der danner det egentlige Udgangspunkt for

hele denne Redegjørelse, blev jo endog iagttaget tæt under Vand-

overfladen, og, saafremt Van Be7iedens endnu mindre Unge var

en virkelig Flynderunge og uden noget mechanisk ydre Tryk

havde faaet Øiet op i Midtiinien, saa kan det ogsaa maaskee

være værd at erindre , at denne blev fanget med en finmasket

Kætser i Forening med Smaareier. — De ovenfor nævnte Mis-

dannelser have nu allerede Van Beneden fiildstændigen og Malm

delvis, nemlig hvad Bevægelse og Farve angaaer, bragt i Forbindelse

med deres iagttagne tvende Unger, der havde Øiet i Panderyggen,

og begge have betragtet dem somStandningsdannelser (Hemmungs-

en ligesaa driftig Fisker og Jæger som god lagUager, iblandt andre Med-

delelser om sjeldnere Fiske ogsaa modtog denne, at han nogen Tid ifor-

veien havde faaet en Helleflynder', der var »lidt bredere og tykkere« og

»med lidt mindre afsmalnet Halestykke« end sædvanlig, men hvis ene

Øie gik ligesom over paa Blindsiden. Den var derfor bleven bortkastet

som »uædelig". Han kaldte den »Gédda".

") Der forovrigt ikke skulle gjore Fordring paa at være nogen fuldstændig

Optælling af de i Litteraturen optegnede og beskrevne Tilfælde af denne

Monstrositetsform. I Duhamels store Værk: Traité des péches et des

poissons partie Hl. IX. p. 262 og 263 pi. HI. fig. 3 , 4 og pi. IV. flg. 3,

4, er der saaledes Beskrivelser og Afbildninger af en « Turhot double^

egen «Barhue double«, begge med Finneudsnittet, fra den franske Kyst;

den sidstnævnte havde et hvidt Skjold paa Blindsidens Gjællelaag, men
ellers var Farven mork. Vi have nyligen faaet en lignende Figur af den

samme Monstrositct hos en amerikansk Hvarre, Bhomhus ohlongus (Mitch.)

i Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences vol. VIII. 1863.

p. 397 pi. XXXI.
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gebilde), der ere blevne staacndc paa et Standpunkt i Udviklingen,

der svarede til det, hvorpaa Ungen befandt sig, men som snart

efter under den senere Væxt skulde have været forandret. I en

saadan Sammenførelse er det altsaa jeg har været fuldkommen

enig, kun al jeg paastaaer, at den Malmske Unge er det Selv-

samme, som de andre større, mere eller mindre udvoxne,

nemlig selv en Misdannelse, og at de alle tilsammen, de mindste

med de største, om man endog vil kalde dem Standsnings-

dannelser, ingenlunde ere Standsningsdannelser i den Forstand,

at de skulle have fastholdt et Udviklingstrin , som Ungen regel-

mæssigen gjennemløber, (et saadant maatte ialfald først paavises),

og allermindst kunne de betragtes som standsede midi under

en simpel Omdreiningsact af Hovedet paa Kroppens Axe.

Et aldeles uomstødeligt Bevis for dette sidste, er det, at

det øvre Øie, Blindsidens Øie, der ligger midt i Panden, efter

alle Tegningerne af de større Individer allerede maa have skiftet

Plads med Blindsidens Pandehen og Forpandehen og hefinde sig

paa den anden Side af disse, og derom efterlade de af mig

selv betragtede Exemplarer af denne Misdannelse heller ikke

den ringeste Tvivl*). Blindsidens Øie har altsaa ogsaa hos

') Dette er endog med utvetydige Ord anført om den Malmske Unge.

Det gaaer nemlig frem af Hr. Malms hele Fremstilling, at, om han end

naturligvis ikke har skeletteret sin lille Unge, har han dog meget noie

sammenlignet dens Hoved med Hovedet af et yngre Individ af samme

Flynder-Art, og Hovedets Benbygning hos dette Individ har han nærmere

analyseret, saa at han har sogt at gjore sig Rede for hvert enkelt Ben i

samme. Havde den store Benbro oven- og udenom det ovre Øie ikke

været at mærke paa Ungen, vilde dette visseligen ikke have undgaaet

Forfatteren.

Da Hr. Malms lille lærerige Meddelelse — der er foredraget i d. Kgl. Sv.

Academie af den beromte Anatom And. Betzius, — har den noget be-

synderlige Overskrift; "De flundre-ai-tade fisJcarnes hroppshygnad år mer

a

sicenhart an verMlgt osymmetrish« og dette Udsagn stemmer saalidet

med hvad jeg her, ligesom alle andre for mig, have fremstillet, undlader

jeg ikke at bemærke, at Udsagnet, saavidt jeg kan skjonne, dels har sin

Grund 1 en noget overdreven Forestilling om Graden af det »Monstrøse«,

der formentligen skulde finde Sted i Flynderhovedets Bygning, dels i nogen

Miskjendelse af den Uregelmæssighed, der virkelig flnder Sted.

12*
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alle disse Vandannelser gjennembrudt Kranielaget og ligger om-

givet af Pandebenene, og disse ere følgelig saa langtfra at være

Hr. Malm, troer jeg, har ogsaa havt nogen Folelse af, at han maa-

skee har været for stærk i sine Udtryk; da hans Materialier til Sammen-

ligning ikke vare meget rige, reserverer han sig, S. 179, at der i Tydningen

af Hovedets Ben nok kan »en och annen felaktighet forefinnas; men

dessa foråndra dock ingenting i sak och bora med låttlied kunna råttas

af den, som vill fortsiitta mina undersokningar«. Jeg indrømmer meget

gjerne at der, naar Sporgsmaalet er kun om Symmctrie eller Asymmetrie,

gives visse Feiltydninger af et Craniums Ben, som ikke ville for-

andre noget i selve Sagen, f. Ex. naar et forudgaaende Sæt af sym-

metriske Knogler tages for et efterfølgende Sæt af disse (og saaledes ere

de egentlige Pandeben, de Knogler i Flynderhovedet, der have lidt den

største Forstyrrelse, i Hr. M.s Afhandling netop blevne ansete for de

bagerste Pandeben), men saasnart en uparret Knokkel søges imellem de

parrede eller i en Part af een af disse, eller de paa samme Side af

Hovedet liggende
,
forskjellige Linier af symmetrishe Knohier ikke holdes

vel ude fra hinanden , da maa Feiltydningen nødvendigvis have en stor

Indflydelse paa Opfattelsen af »Sagen«, her: Symmetrien eller Asymme-

trien. Jeg skulde ogsaa troe, at Hr. M.s Henlæggelse af det formentlig

»egentliga ock udda pandebenen«, S. 178, til de parrede Knokler i Mellem-

balken imellem Øinene, og hans Formodning om, at der i den stærke

Benbro over det øvre Øie ogsaa var intlgaaet »infraorbital« Knokler, have

ikke lidet paavirket hans Udtryk om Asymmetrien, som mere »skenbar

an verklig«. Hos ingen Flynder findes Pandebenet uparret.

Det er forresten en rigtig Fremstilling der gives af Hovedets Ben-

bygning hos Flynderne i de sædvanlige Haandbøger i sammenlignende

Anatomie og Atlasserne til disse, f. Er. i Mechels System der vergl. Ana-

toniie, II. B. I. S. 374—77, Cuvier: Lecons d'anatomie comparée II. 641—
43; B. Wagners Icones zoot. Tab. XVIII fig. VIII o.s.v. Skulde noget stær-

kere betones for bedre at forstaae de Forskydninger og Omflytninger, der

finde Sted i Hovedet, da burde det være de betydelige Bruskpartier, der

hos Flynderne endnu ere tilbage af Fosterkraniet og som lette meget

disse Bevægelser.

Hvorledes Laurillard (ikke: Cuvier) i den senere Udgave af Cuviers

Lepons d'anatomie comparée (II pag. 641) er kommen til at sige, at hos

Flynderne begge Øinene ikke blot ere »du méme coté« — men ogsaa

»dans un seul orbite", er uforklarligt. Cuvier selv siger i Regne ani-

nial II. p. 338: »Le squelette de leur cråne est curieux par ce ren-

versement, qui porle les deux orbites d'un méme coté; cependant on y

retrouve toutes les piéces communes aux autres genres, mais inégales«.

De nævnte Udtryk have imidlertid ikke, saavidt jeg veed, foraarsaget

nogen Misforsfaaelse i Litteraturen, i hvert Fald ere de allerede imøde-

gaaede i Briihls Anfangsgriinde der vergleichenden Anatomie allerThier-

klassen. Wien 1847. S. 132. Briihls Fremstilling af Pighvarrehovedets
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et Vidnesbyrd om, al Oiot alene ved en Dreining af Hovedet

indtager sin l'lads paa den modsatte Side, at, de meget mere

vise, at Øiet gjennemgaaende maa hryde sig den angivne

Vei*].

Bygning, S. 132— 145, Tab. X, er vistnok den omstændeligste, man har, og

denne Forfatter har unægtelig ogsaa bedre end hans Forgængere seet

det »Usædvanlige« i Oiegruben for det ovre Øie, men naar han sætter

det Væsentlige for Flynderhovedet deri, at Øiehulen her dannes alene af

Hjernckasseknokler, istedetfor af disse og af Ansigtsknokler: »Die obere

Augenhohle ist, ganz abweichend vom Augenhohlenbaue aller bisher be-

hannten Wlrbelthiere (auch aller Fisehej , nur von Schådelknochen ge-

bilclet, die untere, "wie gewohnlich von Schådel- und Gesichtsknochen« —
saaledes fremhæver han det nemlig selv, og gjentager kort efter: »Der

Leser wird — ersehen, dass die Hauptsache aller Formmodilica-

tionen der Pleuronectenschadcl eben »in der Bildung einer der Augen-

hohlen durch Schådelknochen ohne Beihiilfe von Gesichtsknochen« be-

stehe, indeni die Realisirung dieser Bildung alle Verbildung der be-

treffenden Knochen fast nothwendig mit sich ziehen musste«, saa er han

dog langt fra at ramme Sagen selv. Der bør desuden her ikke være Tale

om en nedre Øiegrube (orbita), da en saadan jo ikke existerer, og en

virkelig Øiegrube, dannet alene af »Kranieknokler« i den Forstand, er det

da let nok at paavise f. Ex. blandt Fuglene hos Papagoierne og Scolopax-

slægten, og det paa begge Sider af Hovedet.

Hans udforlig fremstillede »fingirte Drehung des Karpfenschådels«

S. 134 forslaaer ikke til en Forklaring af Phænomenerne; »die Dislocirung

der Augenhohlen« er ikke en Folge af Dreiningen, mon omvendt denne

»Dislocirung« forskyder just Delene og bliver Aarsag til, at Hovedet

»dreies« svagt.

Prof. Autenrieth forekommer mig derimod i hans læseværdige

»Bemerkungen iiber den Bau der Scholle Pleuronectes platessa L. ins-

besondere, und den Bau der Fische, hauptsåchlich ilires Sceletts im AU-

gemeinen» i Wieclemanns Archiv flir Zoologie und Zootomie ISOO, 1. Bd.

2. Stk. S. 47—103, utvivlsomt at have havt den Anskuelse, at Dele fra

den ene Side vare ligefrem omplantede paa den anden Side, men lader

det være det øvre Øie, der er blevet paa sin Plads, medens det nedre

Øie skulde fra den modsatte Side være med samt sine Muskler ind-

plantet i Kinden under det ovre. Til denne Feilslutning føres han ved

en Betragtning af Øienervernes Krydsning. S. 62.

Misdannelser, som de her anførte, kunne kun forekomme hos Flynderne

og de maae ikke forvexles med de Misdannelser i Fiskenes Hoveder, som

ikke ere usædvanlige og som frembringe de saakalde Fiskekonger, Torske-,

Lange-^on^re?- f. Ex. (Smlgn. Krøyer Danmarks Fiske II. S. 421).
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D.

Det vil af det Foregaaende være umiskjendeligt, at de indenfor

Flynderfamilien forekommende Afvigelser fra del Normale have

en mere end almindelig Interesse, og delte maa berettige mig

til endnu at dvæle et Øieblik ved dem. for at opfordre til et

nølere og mere omfattende Studium af dem.

Jeg har allerede betegnet de væsentlig forekommende Af-

vigelser fra den normale Form for Arten (Betflynderen) som : » Vrange

Jli/ndren og »Dohbeltjlyndre^', og idet jeg nu til disse føier nAl-

hinoev-^ og tildels "Xegro'ei'u , er det for at henlede Opmærk-

somheden paa en indre Sammenhæng, der synes at være imellem

disse Afvigelser, saa al den ene af dem synes at være tilbøielig

til at drage Mere eller Mindre af de andre i Folge med sig,

Ttene Albinoer^ saadanne som ere hvide eller gulhvide paa

begge Sider, men som forovrigt ingen Afvigelser frembyde i

Flynder/b?'?nen, synes unægteligen at forekomme; der anføres

idetmindste saadanne Farveændringer, uden at Ændringer i Formen

tillige ere angivne, hos flere Forfattere, f. Ex. hos Kroyer^ Danm.

Fiske S. 271 blandt Rødspætter [Platessa vulgaris) og S. 281

blandt Skrubber [Plat. fesus), dog lader Texten ikke just formode,

at Angivelsen er efter egne iagttagelser; maaskee er det tildels

efter Gottscke, der anfører som anden Variation af Rodspætter:

nindividua decoloratau (see nedenfor S. 183 Anm. 1). Scldeephar

i den ovenanførte Meddelelse (Isis 1829, S. 1053) givet en kort

men anskuehg Skildring af en Albino-Rødspætte fra en Østersø-

havn nær Slien. Paa Oiesideu var imidlertid det halve Hoved

af den sædvanlige dunkelbrune (kalTebrune) Farve, og ligeledes

var Halvdelen af Halefmnen og Dugfinnen noget dunklere. Om

dette Individ bemærkes det udtrykkeligt, al luiu ikke kunde finde

kjendelige Kjønsdele i del, og dog var det 9" langt og 3" høit.

Et ældgammelt Exempel paa en Albino-Skrubbe er åci a? Houttiiyn

(Natuurlyke Historie der Dieren en Planlen. 1. D. VII Stuk.

blz. 340) omtalte, opbevaret iGronoviif?) Samling af udstoppede
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Fisk *). Forresten hører vist ogsaa Shaws lysrosenfarvede Flynder

(Skrubbe?), Pleuronectes roseus, herhen (General Zoology, Vol. IV.

part. 2. pi. 43 S. 320). Den var fanget i Themsen. Blandede

Albinoer, hos hvilke kun mindre eller større Strækninger af

Farvesiden ere hvide, ere hos visse Flyndre, f. Ex. Rødspætterne,

ikke meget usædvanlige.

Ligeledes turde der maaskee forekomme Flyndre, der vare

mørkfarvede paa begge Sider, uden at være misdannede i noget

Forhold, og, forsaavidt som den forekommende Farve da allid

er mere mork og ensfarvet end Ariens sædvanlige, altsaa

kunde betragtes som et Slags rene Negro' er, idetmindste lige-

overfor hine Albinoer. Men Sagen er dog ikke ganske sikker,

idet Manglen af samtidige i^oz-mafvigelser i disse Tilfælde hidtil

kun støtter sig paa, at saadanne enten ikke udtrykkelig ere blevne

bemærkede eller omtalte.

Hvad der derimod ofte er bleven fremhævet og af Fiskerne

iagttaget ved alle Kyster, er, at disse Fisk med en mørkfarvet Blind-

side ogsaa have denne Side fyldigere end sædvanligt og næsten

eller aldeles af samme Fylde som Øiesiden ,
hvorfor de ogsaa i

denne Tilstand have faaet det særegne Navn af Dobbelffgndre i

alle europæiske Sprog. Paa de fleste Steder ere disse Blaamænd

meget søgte, da de skulle være federe og da den farvede Sides

Kjød i det Hele sættes høiere end Blindsidens, og her altsaa ere

to Farvesider. (Smlgn. f. Ex. Yarrell, 3. edit. 1, pag. 369).

Af det Foregaaende er det imidlertid i Anledning af den Malmske

Slethvarreunge ved en større Række afExempler allerede blevet

klart, at der ogsaa hyppigen træder et andet Forhold i For-

bindelse med Sidernes Ensfarvethed , nemlig en Halvart af Cg-

clopie, idet det øvre Øie stræber at lægge sig omtrent midt i

randeryggen. Mørkfarvede Sider, Sidernes ligelige Fylde og

*) .Men vindt onder de Bothen ook vel eens, die an beede Zyden witaktig zyn,

hoedanig een Vonverp gemelde Heer« (Gronovius?j »in zyne Avel gestoffeerde

Verzameling von Yischen Lewaart". Bldz. 340.
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Øiets Stilling i Panden ere saa ofte fremhævede i Forbindelse med

hinanden, at det Spørgsniaal er fuldkommen berettiget, om de

i Virkeligheden forekomme uden i Forbindelse med hinanden^

ikke blot de lo førstnævnte, men ogsaa det sidste. Ligesom

nemlig hos Halv-Cycloperne af Flyndrene Hovedet altid har et

andet Udseende end hos Relflynderen, idet det ikke er saa

sammentrykt og ikke saa høit, og derved mere tilspidset, saa-

ledes mener jeg ogsaa, at der allid er noget af dette Misforhold

tilbage hos de andre dobbeltfarvede Plyndre, selv om Oiet ikke

maalte ligge oppe i Panderyggen, men lidt nedenfor. Den For-

kortelse i Kroppen, man har mærket hos Cyclop-Dobbeltflynderne,

vil rimeligvis ogsaa vise sig hos de andre, og Indtrykket af den

storre Fyldighed i Forhold til Længden forøges maaskee tildels

derved. Skulde ikke ogsaa Brystfinnerne være noget kortere hos

samtlige Dobbeltflyndre end hos Uetflyndrene? — Da jeg foran

har givet Henvisninger til mange Exempler af Doppeltflyndre

med Cyclopie, skal jeg her blot tilføie nogle andre Exempler

paa Omtaler af Dobbeltflyndre, i hvilke Cyclopien ikke bestemt er

fremhævet. Herhen horer Ekstroms Beretning om en egen

mørkfarvet Afart af Fighvarrer fra Morkoe Skjærgaard (Fiskarne

i Morko Skjargård K. S. Vet. Akad. Handlinger. 1834. S. 59*),

og Leems om et særdeles Slags af Qveiter eller Hellejlyndre

ved Bugøen i Østfinmarken**), (Beskriv, over Finmarkens Lapper

S. 315). Duliamel (traité des péches et des poissons \\. secl.

IX) omtaler saadanne hos de fleste af de franske Flyndre og af-

bilder Dobbelttungen i denae Form pi. L fig. 3, 4**'). Hermed

*) »Denna har både sidorna nåstan lika taggiga, blindsidan alltid till storra

delen fårgad, och kroppan, då man afråknar halfva hufvudet och en liten

del af stjerten, fullkommeligt cirkelrund.«

'*) »Ved Bugoen hos Rafte Siden i Ostfinmarken falder efter Beretning et

ugemeent Slags af Helle-Flyndrer, hvilke ere de andre ulige paa Farven,

saasom sorte overalt, saavel under Bugen som paa Rygyen; disse siges at

overgaae hine i Fedme og Velsmagenhed'. (Ordene fremhævede af mig.)

"') At Stillingen af det ovre Oie, uagtet det ikke naaer op til den overste

Kant af Hovedet, er en ganske anden end hos den paa samme Tavle

fremstillede Rettunge og Vrangtunge , er ieinefaldende.
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maa endvidere sammenholdes Gottsches Bemærkninc^er om visse

Farveændringer hos Ilødspætten og Skrubben ved Sjællands Kyster

(Die seelandischen Pleiironectes-Årten, Wtegmanns Archiv. 1835.

S. 141 og S. Ii9)*), og Ekstrom om de samme Forhold hos de

svenske Flyndre (Skandinaviens Fiskar. S. 216 og S. 220)**).

Vrangfyndrs forekomme hos de forskjellige Slægter af

Flynderfisk i et noget ulige Antal; medens de hos nogle hore

til de største Sjeldenheder, ere de hos andre ikke saa sjeldne,

idetmindste paa enkelte Kyster, thi det er ligesom om der var

noget localt i deres Optræden ; kun hos een Flynderart, Pleiir.

fiesus eller Skrubben, ere Vrangflyndrene saa hyppige, at de

næsten ere ligesaa almindelige som Retflyndrene, og selv hos

denne Art har det forekommet Naturforskerne, som om visse

ydre Betingelser, hvorunder Individerne levede, befordrede Udvik-

lingen af Vrangsidetheden og de Eiendommeligheder i Huden,

der synes at forekomme med den***).

') Efterat Dr. Gottsche har anført sine tre første Varieteter af Rodspætten

var. 1, ciliata, var. -2, decolorata, weislich beider Seiten , ohne Fleclven,

var. 3, Exemplare, die auf beiden Seiten gefårbt sind und auf Leiden

Seiten Fieeken", tilfoier han:

»Alle diese drei Varieteten sind gar nicht seiten; Ijey dem Exemplar,

welches auf beiden Seiten gefarbt war, waren die Tubercula capitis auf

jeder Seite gleich stark. Bei mehreren Exemplaren vvar die Ruckenflosse

am vorderen Ende vom Korper abgetrennt«. Det er heraf ikke let at see,

hvorvidt Gottsche har havt mere end eet Exemplar af simple Dobbelt-

flyndre, og dog maa det være saa (see strax nedenfor!). Vare de ud-

skaarne Rygfinner hos Albinoerne eller Dobbeltfiyndrene? S. 141.

Om Skrubben hedder det derimod S. 149: »belde Seiten farbig, ist

nicht seiten, doch haufiger bey Platessa vulgarls".

') Ekstr'om anfører om Rodspætten: »på några exemplar år åfven undra

sidan gråbrun, men liusare, an den ofra; dessa kallas Kungor eller

Dubbelflundrar« , S. 220; hvorved dog er at bemærke, at Fiskerne ellers

ved »Konger« iblandt Fiskene forstaae en ganske anden Misdannelse:

Braksnuderne nemlig, der allerede ere omtalte S. 179 Anm., og som synes

ikke sjelden at findes indenfor alle Fiskearter.

Om Skrubben: »iN'ågon gang, ehuru hogst sålian, år den undra sidan

helt og ballet brun«. S. 216.

") Saaledes f. Ex. Gottsche, Die seel. Pleuronect. 1. c. Han deler Skrubben

efter den storre eller ringere Udbredning oa Uddannelse af Ruhederne
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At Vrangflynderne undertiden, og navnlig hos Hvarrerne

[Rhombus]^ vare tillige Cycloper, skulde man antage for utvivl-

somt efter de allerede tidligere (S. 174) efter Yarrell citerede

Ord om Vrangpighvarrer med et Udsnit i IlygRnnen over Øiet;

men den af samme Forfatter givne Figur af en Slethvarre med

lignende Misdannelse og med Øiet midt i Panden har imidlertid,

hvad ogsaa Copien S. 173 fig, 13 viser, den venstre Side til

Øieside, som Reglen er hos Slethvarren*). Om der nu, uagtet

»reversed turbots« i Contexten ere stillede i bestemt .Modsætning

til Dobbeltflynderne , dog er indtraadt en Forvexling mellem

Vrangflyndre og Dobbeltflyndre , kan kun Fremtiden oplyse.

Man kunde imidlertid saameget snarere formode, at dette havde

været Tilfældet, som der synes hentydet til noget flere Gange

Iagttaget, og Andres Erfaring er det, at Vrangflyndre ere yderst

sjeldne 1 Hvarreslægten.

Men er maaskee saaledes Cyclopien ikke knyttet til Vræng-

ningen, saa synes denne dog mere eller mindre at være knyttet

til Albinisme eller Melanose, medmindre ogsaa her andre led-

sagende Fdrhold, som liunde antages at- staae i noiere For-

bindelse med Pigmentets Udvikling, ere forblevne ubemærkede.

Hos Skrubben, hos hvilken Flynder dog Vrangsidetheden ifølge dens

Hyppighed har Krav paa en anden Betydning end hos de andre

Flynderarter, vil Faber have bemærket, at Vrangfisken er mere

hvidplettet end Iletflynderen**); Sconeveld anfører allerede visse

paa Kroppen og'fl. lignende Forhold i JluddersJcrulher og Sandslcruhher

og siger om dem: »Mudderskrubben mit Augen zur Linken sind nicbt

selten, dagegen Sandskrubben mit Augen zur Rechten seltener vor-

kommen«. S. 149. Prof. Krøyer synes imidlertid ikke, og maaskee med
Rette, at ville anerkjende nogen Sammenhæng imellem Skrubningen

(Danm. Fiske. II. S. 292) og Oieforholdene.

I Ctivier's lecons d'anatomic comparée II. S. G42 hedder det vel, at Kraniet

hos Slethvarren, "La Barhue« »a les yeux i droite«. Beskrivelsen, som
rigtignok er efter et Individ med Øinene tilhoire, kan imidlertid ikke

engang være efter en Vranghvarre ; den svarer Ul en almindelig Flynders

{Platessa) Benkranium.

Faber, Fische Islands. S. 14G: »Die mit linksgestellten Augen sind mehr

weissgefleckt als die andern«.
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Vrangflyndre med særlig Fordeling af Hvidt og Mørkt paa Si-

derne, og hos disse sknlle endog Indvoldene indlage en anden

I'lads end hos de sædvanlige Plyndre*). Selv iiar jeg seet

Exempler paa lignende Combinalioner**).

Med alle disse Hentydninger var det kun min Agt al hen-

lede Opmærksomheden paa en vis Sammenhæng imellem Af-

vigelserne, og dernæst at opfordre til en saadan neiere Betragtning

af disse, al det kan blive mere tydeligt, om Afvigelserne ikke

maatle være langt mere indtrængende eller gjennemgribende,

end man sædvanligt antager. Saaledes vilde jeg være meget

tilbøielig til at formode, al Størrelsesforholdene indbyrdes i

Kroppens, Hovedets og Lemmernes Dele altid forstyrredes mere

eller mindre ved disse Afvigelser. Om Afvigelsernes Forhold til

de indre Organers Udvikling, navnlig, hvorvidt de virke ind

paa Forplantningsredskaberne og paa Avledygtigheden, tør jeg

ikke yllre nogen Mening; men vigligt vil det være at kjende

dem. Vi vide nemlig fra andre Sider, hvor let visse Mis-

dannelser gaae i Arv, og at flere af de ved Mennesket ud-

dannede Racer af vore Husdyr eller Selskabsdyr kun beroe

paa denne Lethed. (Grævlingehunden — Mopsen — Gumpe-

hønsene eller de haleløse Høns — ; de hvide Muus og Kaniner

m. fl.; ere kun saadanne tilfældigen opstaaede Misdannelser og

Farveafvigelser, som den menneskelige Kløgt har grebet og

') »Alii item (rhombi o: Vrangflyndre) utroque latere cineritii et æqve as-

peri supina parte, capite et branchiæ solæ albicant« og i det næste

Stykke om de citharuslignende FJyndre hedder det: »corpus iis contrac-

tura, longiusque qvam Soleis, ventris capacitas ad extremam partern

usque caudani, cunei in morem descendit, quod cum superioribus rhom-

bis, quibus in prona parte eapita et branchiæ albicant, commiine habent«.

Sconeveld. Ichthyologia p. 61 (= Vrang-Skrubber).

*') Det er i det Hele at mærke, at Blindsidens morke Farve ligesom trækker

op paa Siden fra Halen af, og det hos alle Former af Plyndre; forbliver

noget hvidt, da er det Hovedet og Gjællepartiet og den nærmest liggende

Del af Forkroppen. Saaledes er det ogsaa, saavidt min Erfaring gaaer,

med den brune oieplettede Farve, naar denne træder op paa Rodspætternes

Blindside.



186

taget under sin Varetægt dels for en ensidig Nyttes dels for

Morskabs Skyld, og i disse Øiemed sngt at formere dem). Vi

kunne derfor ikke undre os over, om endel af de her berørte

IMonstroslteter hos Flynderne, saafremt de ikke maatte indvirke

hæmmende paa Forplantningsredskaberne, hgeledes med Lethed

vilde gaae i Arv, og at Ynglen deraf vilde kunne bestaae og

fremhjælpe sig , idetmindste naar ikke Misdannelsen forstyrrede

tillige Evnen til at søge Føde, hvad hverken Vrangsidetheden,

Albinismen eller Cyclopien synes i nogen kjendelig Grad at

gjøre. Men her er det netop at den faste Bund under vore

Fødder svigter os, og delte er saameget beklageligere, som disse

Spørgsmaal for Øieblikket have en stor Betydning, større end

nogensinde før. Jeg behøver kun at henvise paa en besyn-

derlig Helleflynderform fra vore nordligste Elave, for at det paa

eengang skal springe i Øinene, hvor forladte vi i saa Henseende

staae.

Det er naturligvis den nordiske Hippoglossus pingvis {Fabr.),

hvortil jeg her sigter. Paa denne mindre Helleflynder henledte

O. Fabricius Opmærksomheden , først i sin Fauna gronlandica

under Navnet FL cynoglossus Linn. , i den urigtige Forudsætning

at det kunde være denne Art; senere i Vid. Selsk. Skrift. 1824

3 H. I. B. S. 43—49, da han havde erkjendt denne Feiltagelse,

under Navnet Pleuronectes pingvis. Sidste Sled leverede han

en udførligere Beskrivelse af den; og siden den Tid har visselig

ingen Naturforsker tvivlet om, at det jo maatte være en god og

naturlig Art, der ved mange og iøinefaldende Karakterer var

skilt fra den sædvanlige Helleflynder, Hippoglossus vulgaris, der

forresten forekommer i de samme Have og tildels paa de selv-

samme Localiteter, paa hvilke FL pingvis fanges og fanges i

Mængde. Denne, den mindre eller saakaldte fede Helleflynder,

Grønlændernes: Kalleragleh eller Netarndrak (o: den lille Ne-

tarnak el. Helleflynder) forekommer vel kun spredt, eller kun
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paa visse Localiteter, men paa disse forekommer den da ^'jerne

i Mængde — og da Mængden allerede i de Spørgsmaal, jeg nu

skal bringe paa Danc, er en meget væsenlig Ting, skal jeg her

mere bestemt angive, at herved menes i Tusindevis. Den er

nemlig Gjenstand for regelmæssigt Fiskeri, af hvilket Udbyltet

kjendes saa nogenlunde. Fabricius anviser den de dybeste

Fjorde til Opholdssted, og navnligen kjendte han den fra Fre-

derikshaab , hvor den fangedes om Vinteren og noget ud paa

Foraaret, men han vidste ogsaa, at den andre Steder fangedes

om Sommeren. Efter ham gaaer den paa større Dybder end

Helleflynderen, med hvilken den kun sjelden sees samlet paa

de Fiskebanker, som ligge længere tilsøes, skjøndt Grunden

der og i Fjordene er ens, nemlig leret; men hvor den findes, er

den temmelig talrig, og paa sine Fiskebanker langt talrigere

end den store. S. 47—48. Alt dette bekræftes aldeles af den

Skildring, Dr. Rinlc nylig har givet os af dens Forekomst og

Fangst (Grønland I, S. 145—148, II, S. 231), hvilken sidste i

Nordgrønland synes nu væsenligt indskrænket til Jacobshavns

Isefjord og Omenaksfjorden , og altid til visse Banker i disse,

paa 200— 350 Favnes Dybde, og i Sydgrønland til Julianehaabs

District paa Banker af henved 200 Favnes Dybde ; men man

finder dem ogsaa høiere oppe i Vandet, og man har seet dem

jages i Vandskorpen af Svartsider, ligesom man ogsaa har

fundet dem i Maven af disse Sælhunde og af Hvidfiske. — Det,

der nu er det paafaldende ved denne Fisk, er, at den, skjøndt

bestemt en Helleflynder, afviger fra den almindelige Helleflynder

ved Karakterer, der tillige fjerner den fra alle andre Flyndre;

dens Individer have nemlig Kroppens tvende Sider fyldige og

ews, og Fiskens Fedme er aldeles usædvanlig, hvoraf dens Navn,

dens Finner beskrives endog som laskede; men disse Sider ere

derhos begge mørkfarvede, om endog Blindsiden er noget mindre

mørk end Øiesiden; endelig er det ovre Øie liggende saa høit

op imod Hovedets Kant, at det næsten ligger i Midtlinien —
Forhold , der alle tre , som vi af det Foregaaende have seet,
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tilhore Cyclopdobbellflynderen og hvoraf ingen normal Flynder

ellers er i Besiddelse. Overfor disse stiller PL pingvis sig altsaa

paa -Misfostrenes Side, og Spørgsmaalet opstaaer for Alvor,

om vi ikke maaskee have en Misdannelse for os — en saadan,

der rigtignok ved sin Talrighed maatte overgaae alt, hvad der

ellers er os bekjendt om Misfostres Talrighed indenfor Arten,

og som kun vilde have noget Forbillede i det store Antal af

Vrangflyndre indenfor Skrubbe-Arten. Var dette Tilfældet, vilde

rigtignok Arten for Oieblikket blot være bekjendt ved dens Mis-

fostre, idet Individer af regelmæssig Flynderform, dem vi her med

et kort Navn ville kalde Retflyndrene til Arten, hidtil ikke vilde være

kjendte, et Forhold, der vilde være lige besynderligt, hvorledes

man end vilde søge at forklare det. At forudsætte, at saadanne

ikke havde været til, eller ikke længere existerede, vilde vist

blive det sidste, man under disse Omstændigheder vilde gribe

til. Snarere vilde man vel formode, at de tilfældigen havde und-

draget sig vort Bekjendtskab; det kunde jo f. Ex. tænkes, at

Retflyndrene iW Hippogl. pingvis vare blevne betragtede som en

ganske anden Art, saaledes som »Vrangskrubben« eller »Cyclop-

flynderen« i sin Tid ere blevue betragtede som egne Arter, eller

uden at være gjorte til en egen Art dog kunne være blevne

forvexlede med ligestore Individer af en anden Art, o. s. v.

At »Relflyndre« til denne Art imidlertid ikke ville være at

søge i selve de almindelige Helleflyndre, er allerede at for-

mode af begge Formers forskjellige Forekomst og bliver ved en

umiddelbar Sammenligning saameget sikkrere , som de afvige

i flere Forhold end de ovennævnte: i Tandformen, i Gjelle-

laagenes Bygning, Sideliniens Løb og den hele Størrelse o. s. v.

;

vi vide rigtignok endnu ikke, som allerede paapeget, om og

hvorvidt ogsaa Forholdene i disse Dele paavirkes af iMisdannelsen

;

men saa store Afvigelser ville dog neppe kunne have deres

Grund i denne alene. I den Henseende vilde det derfor være

særdeles oplysende, hvis en Dobbeltflynder med Cyclopie af den
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almindelige llellenynderarl kunde sammenlignes med en Kallerag-

lek, men en saadan er hidlil, som i det Foregaaende berørt, ikke

endnu fuldstændigt iagttaget; Mange betvivle endog dens Kxi-

stenls. Denne Tvivl anseer jeg vel for ugrundet, medmindre

man udenvidere vil vise enbver Antydning af Dobbeltqveiter hen

til IHyy. pingvis. Dette har man allerede gjort med de oven-

nævnte Antydninger hos Leem (see foran S. 182); thi Fabricius

(fn. gr. p. 163) har i disse, enssidede, mørkfarvede og fede fin-

markske Hellefiyndre villet see sin H. pingvis ^ og Prof. Krøyer

(Danm. Fiske, II. S. 398) synes heller ikke ulilbøielig til at see

Sagen fra samme Side. Selv har jeg vist den samme Tilbøielig-

hed, idet jeg i min Dagbog fra Ueisen paa Island 1840 har lige-

frem optaget den foran S. 175 Anm. staaende Meddelelse om

Helleflynderen fra Bildudal med det ene Oie i Panden som en

temmelig sikker Antydning af, at den grønlandske, mindre Helle-

flynder ogsaa forekom ved Island. Denne Udlægning anseer jeg

imidlertid nu, da jeg er bleven fortroligere med Dobbeltflyndernes

Natur, for at være overilet og mindre naturlig; saameget mere

som jeg i den allerseneste Tid fra kyndige Islændere og Færinger

har modlaget Underretning om, at Helleflyndre med mørkfarvede

Blindsider og af større Fedme — men som paa Grund af det

usædvanlige Udseende ikke ret gjerne spises — forekomme baade

ved Island og Færøerne, og Phænomenet saaledes bliver et mere

almindeligt. Det er en Selvfølge, at hvis man under disse mørk-

farvede Helleflyndre skal tænke sig Hippoglossus pingvis, saa

bliver denne Fiskeart ogsaa at regne til den skandinaviske Fiske-

fauna — hvortil jeg ikke veed at Nogen hidtil har regnet den.

Men hvor beklageligt er det ikke , at vi skulle synes at være i

lige god Ret, enten vi betragte disse mørkfarvede Dobbeltflyndre

som Misfostre af een Art eller som normale Repræsentanter

for en anden Art ?

!

Men kan Kalleragleken saaledes ikke med fuld Føie have

de Retflyndre, hvorom her spørges, i selve Individerne af den

almindelige Helleflynder, kunde det maaskee være, at den havde
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dem iblandt disse, navnlig iblandt de mindre af dem, idet man

maaskee kunde have lagt saa stærk Vægt paa Kalleraglekens

Øiestilling, morke Farve, Tykkelse og Bevægelse, at man lige-

overfor disse Eiendommeligheder betragtede alle andre Helle-

flyndre som sammenhorende. Det kunde maaskee ogsaa være —
og til den Mening er jeg mere tilboielig at helde — at langt-

fra ikke alle individerne af Hippoglossus pingvis vare eens, at

nogle vare mindre mørke og mindre fyldige end andre, samt

at det ovre Øie maaskee varierede noget i Stillingen, hos nogle

laae mere i iMidtlinien end hos andre, kort sagt: at Former,

der kunde betragtes som Retflyndre og Dobbeltflyndre af samme

Art vare i stort Antal blandede sammen, saaledes som vi i

mange Tusinder have Relskrubberne og Vrangskrubberne, og i

et ikke ringe Antal tillige Dobbeltskrubberne, gaaende imellem

hinanden ved vore Kyster.

Ligesom for at forstorre al vor Usikkerhed om den nævnte

Art kommer her endnu det Uheld, at medens den almindelige

Helleflynders Forplantning er velbekjendt, er Forplantningen af

Hipp. pingvis ubekjendt. Fabricius siger i sin Faun. gronl.

S. 194 »De generalione ejus non constat" og i sin udførligere

Beskrivelse i Vid. Selsk. Skrifter — — tier han aldeles derom.

Hos nyere Forfattere har jeg aldeles Intet fundet derom, ikke

engang om, hvorvidt de i Tusinder fangede Individer havde

Rogn eller Mælke.

Skjøndt Helleflynderslægten i det Hele af Naturforskerne med

Rette betragtes som de7i Gruppe af Flyndre, der har beholdt

mest tilbage af den almindelige FisTceform, og det med denne

Anskuelse vilde passe overmaade godt, om enkelte Arter paa en

Maade i Bevægelsen ogsaa nærmede sig til de normale Fisk

og, som disse, svømmede mere verticalt, ja som udvoxne Fisk

kunde tillige holde sig i de høiere Regioner, saa forekommer

det mig dog, at de mange Overensstemmelser med de Mis-

dannelser, vi kalde Dobbeltflyndre, gjore den her omtalte Hippo-

glossus pingvis saa mistænkt, at den allerede af den Grund for-
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tjener en noie Undersøgelse i alle Uetninjjcr. Da den oven-

ikjobet har saa stor en Betydning for Grønlændernes Velvære

(see Fahricms og Rhih, de anførte Steder) fortjener den del

ogsaa af ganske andre Grnnde, og navnlig vil i alle Hen-

seender en speciellere Kundskab om dens Forekomst og Ud-

bredning i Havet om Grønland og i dettes Fjorde samt om

dens Forpilantning være meget ønskelig. I vor iMangel paa natur-

historisk Kundskab om Arten er det en Trøst, at Staten i de

forskjellige Embedsstillinger paa Grønland aldrig har havt saa

mange vel oplyste og for Landets Naturhistorie sig interesserende

Mænd, som for Oieblikket. De Herrer Inspektorerne Dr. Rink og

Justilsraad Olrik ^ Lægerne Pfaff og Rudolph^ Kolonibestyrerne

Andersen og Zimmer og Fl. behøve visselig kun at blive be-

kjendte med de Spergsmaal, som om denne Fisk her ere blevne

reiste
, for at de efter bedste Kræfter skulle søge at indhente

Bidrag til deres Besvarelse.

For dem, der ikke af Autopsie kjende Arten, hidsætter jeg

til Slutning et Omrids af et meget lille Exemplar af den grøn-

landske Kalleragleh (Fig. 15), seet fra Øiesiden , og Hovedet af

Fig. 15. Hippoglossus pingnis (Fahr.)

Fig. 16. Hippoglossus maximus Mimi.
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samme seet fra IJIindsiden ; ogsaa fra denne sees nemlig det

øvre Øie, liggende i Rygkanten af Hovedet. Til Sammenligning

er nedenunder sat et Omrids af et omtrent ligesaa lille Individ af

den almindelige Helleflynder (Fig. 16), men kun fra Øiesiden, da

det er klart nok af denne, at Blindsiden ikke kan vise mindste

Spor af det øvre Øie. Man sammenholde nu disse Figurer med

Figurerne 11, 12 og 14 paa S. 171.

Forklaring af Kobbertavlen.

Fig. 1 a og b. en Plagusia i dens mere symvietrishe Form med eet Øie paa

hver Side, seet fra hoire og venstre .Side. Naturlig Stor-

relse.

A og B. Hovedet af samme, seet fra venstre og hoire Side, tre Gange

forstørret.

Fig. 2 a og b. en Plagusia, som iTaZiflynder 3: grebet i Overgangen fra den

symmetriske Form til Flynderformen, med det øvre Øie i Be-

greb med at komme frem igjennem Hovedet fra den modsatte

.Side af.

A. og B. Hovedet af samme, fra venstre og hoire Side, tre Gange for-

størret.

Fig. 3 a og b. en PlagiLsia som HeU\\nåtx o; i fuldstændig Fiynderform,

med begge Øinene aldeles paa samme (venstre) Side.

A. og B. Hovedet af samme fra venstre og hoire Side, tre Gange for-

størret.

Senere Tillæg^anniærkning.

Til de foranstaaende Bemærkninger om Flynderens Bygnings- og Ud-

viklingsforhold seer jeg mig istand til allerede nu at føie følgende ikke-

uvæsentlige Tillæg, der ere Resultatet af Undersøgelser, som ere senere end

Foredraget i Videnskabernes Selskab og for største Delen ogsaa senere end

de foregaaende Arks Trykning.

Medens jeg blandt de os her tilforte Fisk kun kunde skaffe mig en yderst

enkelt paa Blindsiden morkfarvet Flynder til Undersøgelse, har jeg derimod

ved velvillig Bistand af Hr. Arthur Feddersen, const. Adjunct i Naturhistorie

ved Viborg Kathedralskole, i faa Uger (i December og Januar Maaned) erholdt

flere Dusin af dem, tagne imellem regelmæssige Plyndre fra den indre Del af

Limfjorden.
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Til Hr. Feddersen havde Jeg nemlig iienvcndt iiiii; om at erholde, iivis

muligt, nogle statistiske Data fra denne Egn angaacnde Hyppigheden at' visse

Afvigelser fra den regelmæssige Fivnderforni; med den Iver, han stedse viser

for Undersøgelser af Landets Fauna, formaaede han de Fiskere, der fra de

nærmestliggeiide Fiskepladser ved Limfjorden fore ugentlig Saltvandsfisk til

Torvet i Viborg, imod en i)assende Godtgjorelse af Museet for hvert Stykke eller

for det Hele, at lægge alle saadanne tilside, naar Fisken læssedes paa Vognen,

og disse Afvigelser bleve da strax ved Ankomsten nærmere eftersete og i

Antal sammenlignede med det hele Antal Flyndre i Vognene. Hver Torvedag

modtog jeg pr. Jernbane og Pakkepost og understotiet af det vedholdende

Frostveir den største Del af disse Afvigelser i aldeles frisk Tilstand.

Iblandt 400 Sknibber fandtes der S Negro ar, altsaa 1 af hvert Halv-

hundrede. Ved senere, mere noiagtige Optællinger af Forholdet iblandt

12,000 Hodspætter, viste der sig at være gjennemsnitlig en Negro eller

Blaamand for hvert Hundrede, den ene Dag lidt flere, 1 af hver 01 (80 Stk.),

den anden lidt færre, 2 paa hver 3 eller 4 01. Men hverken iblandt disse

12,000 eller blandt flere Tusinder horende til et toregaaende Eftersyn, be-

mærkedes der een ^nasi^ Vramjrodsxxette I'. Omvendt var Yrangskruhhemes

Antal langt storre end Negroskrubbernes, og dog var af det ovennævnte An-

tal kun omtrent hver sjette en Vrangskrubbe (altsaa her langt fra at naae

enten henimod Halvparten [Gottsche, Faber Fische Islands. S. 14o »fast die

Hålfte hatte die Augen links«) eller Tredieparlen [Kroyer Dmks Fiske II.

S. 292, Faber\&\i, 1828. S. 875 "fast ein Drittheil ist linksaugige Abiinderung«),

see ovenfor S. 183.)

I det hele Antal af eftersete Flyndre forekom liere blandede Albinoer

(S. ISl) men kun een eneste saa fuldstændig Albino, som den SchleepsJce

S. ISO, en Rodspætte, stor og smuk (fra Sallingsund); denne viste umis-

kjendelig Tilnærmelse til Cyklopflyndernes lavere og mere tilspidsede Hoved.

(Smign. S. 182 og Hovedet af Shaws Pleuronectes rosens, S. 181).

Samtlige mørkfarvede Skrubber og Rodspætter vare i Forhold til deres

Størrelse tydeligen fyldigere i Kjodet paa Rlindsiden end regelrette F'lyndre,

men alle vare uden egenlig "Cyclopie" og bekræfte altsaa een paa visse

Steder ikke sjelden Forekomst af denne simple Form af Dobbellflyndre (snilgn.

S. 182). Flere af Rodspætte-Xegroerne viste tydeligen et lavere og spidsere

Hoved end Retflynderne, og noget Spor heraf var der maaskee hos dem alle.

men mere bestemt tør jeg herom ikke udtale mig for Øieblikket, da jeg kun

havde ganske enkelte regulære Rødspætter fra de samme Localiteter til umid-

delbar Sammenligning. Paa Grund af den store individuelle Variation hos

disse skjæve Fisk maa en saadan Sammenligning nodvendigen anstilles mellem

Fisk fra de selvsamme Omgivelser.

Foruden Talforholdet imellem de forskjellige Farve- og Formændringer

indenfor Arten , vil det være vigtigt at bekræfte ved directe Iagttagelser den

ofte angivne Sammenhæng imellem Afændringen og Fiskens Stilling og

Bevægelse i Vandet. — Dertil har jeg endnu intet Bidrag erholdt.

Til Slutning skal jeg tilfoie, at der i Universitetets Zoologiske Museum
opbevares et Par meget smaae Individer af en Helleflynderart, der har størst

Lighed med Hipiwgl. pingris (Fahr.), men som skal være fra Maniila. dog
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ikke ifølge en aldeles sikker Angivelse; imidlertid seer jeg, al del Kgl.

Naturhisl. Museum ogsaa har saadaniie fra denne Locaiitet, og den samme
interessanle Combination af Karakterer synes da ogsaa al optræde i del

indiske Hav. I det Kgl. Museum er Arten etiquetterel Jlippoglossus ferox

Kroyer.

Rettelser.

S. ISG L. G f. n. « Hippoglossus vidgaris« burde have hedt: H. maximus Mind.,

da dette er det ældre iNavn.

Br. Prof. Å. S. Ørsted sendte de af Selskabet ved sin Under-

støttelse betingede 25 Exemplarer af hans botaniske Værk:

»TAmérique centrale" , som ifølge Selskabets Beslutning deels

blive sendte til den physiske Klasses indenbyes Medlemmer,

deels til fremmede Botanikere, og deels til saadanne Selskaber,

om hvilke man kan antage, al de have særlig Interesse for

Botaniken.

I Mødet var fremlagt:

Fra Académie Royale de Belgique.

Bulletin del' Académie Boyale des Sciences, des Lettres et des

Beaux-^Vrls de Belgique, 31 Année 2 Serie Tome XIII &
XIV. 1862. Bruxelles 18(i2.

Mémoires couronnées et autres Mémoires. Collection in 8".

Tome XIII & XIV. Bruxelles 1862.

Annuaire 1863. Bruxelles 1863.

Bibliolhéque de M. le Baron de Stassart, léguée a I' Académie

Boyale de Belgique. Bruxelles 1863.

Alexanders Geeslen van. lacob van Maerlant. 2 Deel. Bruxelles

1861.

J. Herschel sur les Nébuleuses. Sur l'Hygrométrie. Sur les

Variations Périodiques de TAtmosphére.

Fra Ohservatoire Royale de Bruxelles.

Annuaire 1863. 30 Année. Bruxelles 1862.

Annales. Tome XV. Bruxelles 1862.

Fra Société Imperiale des Naturalistes de Moscou.

Bullelin. Année 1862 Nr. 2, 3 & 4. Moscou 1862.
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Modet (len
4"^' December.

Conferentsraad Forchhammer meddeelte følgende Notits over en

Muurkalk fra de gamle Befæstninger ved Dannevirke.

Ved de Reparaturer der ifjor foretoges paa Dannevirkes

gamle Befæstning blev der optaget nnderjordisk Muurværk, som

antages at hidrøre fra Yaldemarernes Tid. Hr. Lieutenant i

Ingenieurcorpset Larsen, der ønskede at vide noget nærmere

om denne overordentlig faste Muurkalks Beskaffenhed, anmodede

mig om, at meddele ham en chemisk Undersøgelse deraf.

Denne Undersøgelse har givet Resultater, der opklare nogle

i videnskabelig Henseende ikke ganske uvigtige Punkter, som jeg

herved vil tillade mig at forelægge for Videnskabernes Selskab.

Ved et nærmere Eftersyn af Muurkalken selv fandtes et ubrændt

Stykke af den almindelige Hjertenuisling
,

(Cardium edule) og

dette gjør det i høi Grad sandsynhgt, at man allerede dengang

ligesom nu har benyttet Skallerne fra Vesterhavet til Kalkbræn-

dingen. Hertugdømmet Slesvig har nemlig ingen naturlige, til

Brændingen skikkede , Kalkstene
;
paa Østkysten af Hertugdøm-

met benytter man nu Faxøe Kalk, og paa Vestkysten bruger man

engang imellem engelske Kalkstene , hvilke Skibene , som det

synes som Ballast, føre med sig derover. Den største Deel Kalk

vindes imidlertid af Strandskaller, der paa enkelte Steder samle

sig i saadan Mængde, at man aarlig henter mange Skibsladninger, og

disse beslaae næsten udelukkende af Cardium edule. Det er meget

rimeligt, at denne Benyttelse af Skallerne er indført hos os fra

Holland, hvor m.an ogsaa mangler den faste Kalksteen, og hvor

Skallerne ligeledes forekommer i en meget stor Mængde. Jeg

har hidtil ikke kunnet finde nogen Efterretning om , naar denne

13
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Industrigreen er indført i Hertugdømmet, n;en den her anførte

Kjendsgjerning synes at vise, at den allerede blev dreven i det

13de Aarhundrede. Paa den slesvigske Vestkyst findes nemlig,

saasnart man kun Qerner sig \'4 Miil fra Stranden ingen Skaller

af nulevende Muslingarter indblandet i Sand og Gruus , og det

er i høi Grad usandsynligt, at man til dette omfattende og kost-

bare Bygningsarbeide skulde have hentet Gruus fra Strandbredden

i en Afstand af flere Miil medens den nærmeste Omegn har til

Muurkalk brugbart Sand. Skalstykket kan altsaa ikke vel hidrøre

fra andre Bestanddele af iMuurkalken end fra den dertil benyttede

Kalk, ved hvis Brænding ofte enkelte Skaller eller Brudstykker

af Skaller forblive ubrændte og altsaa ved den senere Lædskning

beholde deres Form og Kjendemærker.

Der er endnu en anden Bemærkning, som jeg ved denne Leilig-

hed ikke vil undlade at meddele. Ved den almindelige Muurkalks

Tilberedning foretrækker man Qvartssand fremfor alle andre kornede

Mineraher, fordi Kalken forbinder sig fastere med Qvarts, end

med andre lignende Substantser, der forekomme i Sandform.

Ikke destomindre er der mange Chemikere, der have beskjæftiget

sig med Mørtelens chemiske Theori, som mene, at der ved

Muurkalkens Tilberedning og Hærdning ikke finder nogen che-

misk Vexelvirkning Sted mellem Qvartssandets Kiseljord og Kalk-

hydratet, og at der under de stedfindende Omstændigheder ikke

dannes kiselsuur Kalk. Man har analyseret Muurkalk fra meget

gamle Bygninger, og har fundet kiselsuur Kalk i samme, men

der blev altid den Tvivl tilbage om ikke den anvendte Kalksteen

allerede før Brændingen og før Muurkalkens Tilberedning havde

indeholdt Kiselsyren, hvilket som oftest er Tilfældet med de

naturlige Kalkstene. I dette Tilfælde, hvor almindelige Muslinge-

skaller rimeligviis ere, anvendte til Kalkbrændingen, og disse inde-

holde ingen, eller kun en forsvindende Mængde Kiseljord, maatte

Kiseljorden, hvis den fandtes i chemisk Forbindelse med Kalken,

hidrøre fra den chemiske Vexelvirkning imellem Kalken og Qvarts-

sandet under og efter Muurkalkens Tilberedning og Anvendelse.
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Ved at overgyde et Stykke iMuurkalk udviklede der sig Kul-

syre, hvilket er overeenstemmende med alle andre Erfaringer,

der godtgjøre at ."Muurkalkens Hærdning for allerstørste Deel be-

roer paa den Tiltrækning, som den lædskede Kalk udøver paa

Atmosphærens Kulsyre. Imidlertid standsede Kulsyreudviklingen

meget snart, og de enkelte Brokker af Muurkalken bleve over-

trukne med en temmelig tyk Skorpe af slimet Kiseljord, som

forhindrede Saltsyrens Indvirkning, og forst efterat den var

bortfjernet lykkedes det at opløse den hele Kalkmængde. Ana-

lysen blev nu gjort saaledes at den saltsure Opløsning blev skilt

fra det Uopløste og derpaa inddampet til Tørhed og atter opløst

for at vinde en ringe Mængde Kiseljord, som Saltsyren havde

optaget. Det Uopløste blev henstillet med en meget fortyndet

kold Opløsning af kaustisk Natron, som opløser den Kiseljord,

der har været i Forbindelse med Kalken, men ikke angriber

Sandkornene. Det tilbageblevne Sand blev glødet og veiet. Den

i Natron opløste Kiseljord blev udskilt, glødet og veiet tilligemed

den Kiselsyre, der havde været opløst i Saltsyre.

Den saltsure Opløsning af Kalken blev bundfældt med Am-

moniak, og Jernilte, Leerjord og Magnesia af dette Bundfald skilt

fra hinanden ved de bekjendte Methoder. Kalken blev af Op-

løsningen udskilt ved Svovlsyre og Viinaand, og af Vædsken fra

den svovlsure Kalk blev Magnesiaen udskilt ved phosphorsuur

Natron-Ammoniak.

Resultatet af Analysen var:

55,75% Sand.

3,45 - Kiselsyre, som er udskilt af sine Forbindelser.

0,78 - Leerjord.

0,58 - Jernilte.

0,11 - Magnesia.

21,02- Kalk.

81,69%.

Da 21,02 Kalk optage 16, ."jé Kulsyre naar den mættes vilde

Summen af de opførte Bestanddele være 98,23, og det øvrige

13'
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maa antages at have været Vand, hvis Mængde sandsynHgviis er

noget større end 1,77 pCt., da jeg har regnet at al Kalk var

mættet med Kulsyre, medens en, skjøndt ringe. Deel deraf maatte

være forbunden med Kiselsyre.

At Qvartsen var angreben af Kalken kunde man tydeligen

iagttage derved, at de enkelte Korns Overflade var hvid, uigjen-

nemsigtig og mat, saaledes at det var ganske klart at Kalken

havde udøvet en chemisk Indvirkning paa Qvartskoruenes Over-

flade, og Aarsagen hvorfor den chemiske Yexelvirkning imellem

disse to Stoffer havde i dette Tilfælde været stærkere end den

ellers pleier at være, maa søges i en overordenlig langsom Ud-

tørring, som det tykke, af Jord omgivne IMuurværk formeentlig

har lidt. Det er nemlig klart at al chemisk Virkning imellem

Kalk og Qvartssand maae ophøre, saasnart Muren er fuldkom-

men udtørret.

Kalken indeholdt ingen Svovlsyre , der kunde altsaa ikke

være anvendt Gips (fra Segeberg) til Bygningen.

Derefter gjorde Professsor Reinhardt nedenstaaende Med-

delelse om

en ny 81ægt af Slangefaniilien Raehiodonfidæ.*)

For endeel Aar siden skjænkede Hr. Grosserer Wester-

mann Universitets-Musæet adskillige, tildeels meget interessante

Krybdyr, som hans Søn, Hr. William Westermann havde

tilsendt ham fra sit daværende Opholdssted Rungpore, et Di-

strikt i den nordøstlige Deel af Bengalen , som mod Øst be-

grændses af Floden Berampooter og mod Nord støder op til

Bhootan og Cooch Behar. Blandt disse Krybdyr var ogsaa et

En kort Notits om denne ny Slægt blev allerede meddeelt, og Slangen

selv foreviist i den zoologiske Section ved de skandinaviske Naturfor-

skeres Mede i Stockholm i Juli d. A.
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eneste Exemplar af en hidtil ubeskreven Slange, som jeg her

skal gjore til Gjenstand for nogle Bemærkninger, og som sik-

kerlig er en af de mærkeligste Former, der i længere Tid er

bleven opdaget.

Det er en glatskjællet colubrin Slange af halvtredie Fods

Længde med temmelig faa Skjælrader, af hvilke den midterste

langs Iløiryggen bestaaer af sexkantede Skjæl , som ere større

end Resten. Dette sidstnævnte Særkjende er maaskee Slangens

meest iøinefaldende ydre Eiendommelighed, og da den ikke

deler det med flere end høist en Snees andre Slægter, saa ligger

det nær at prøve paa ved Hjælp af det at komme til en Erkjen-

delse af deus systematiske Plads. .Man vil imidlertid under

et sligt Forsøg snart opdage, at denne Vei ikke fører til Maalet.

Alle de andre Slægter, som besidde en lignende Række af af-

vigende Skjæl langs Ryggens Midte, høre nemlig enten til Den-

drophiderne, eller til Dipsaserne eller endelig til Lycodonterne,

og allerede vor Slanges ydre Habitus forbyder at soge dens Plads

i nogen af disse Grupper. Man maa altsaa gaae ud fra et andet

Udgangspunkt, og et saadant tilbyder sig i Tandforholdet, der

baade i og fur sig er høist mærkværdigt og tillige viser, hvor man

skal søge den foreliggende Slanges nærmeste Slægtning.

Slangerne ere af alle Krybdyr dem, der skulde synes mindst

at kunne undvære talrige og spidse Tænder, idet de ikke blot

skulle gribe og fastholde, men ogsaa nedsvælge deres Føde væ-

sentligt ved disses Hjælp, ikke desto mindre have vi i denne

Slange en Form for os, som, om den end ikke er ganske

tandløs, dog ialfald kun har et i høieste Grad mangelfuldt, aldeles

rudimentært Tandsæt iFig. 4— o). I de forreste to Trediedele af

deres Længde bære Overkjæbebenene nemlig slet ingen Tænder*);

*) Paa Grund af Tændernes overordentlig ringe Størrelse er det ikke muligt

at komme til nogen sikker Erkjendelse af deres Antal og Plads med

mindre man udtager de tandbærende Been af Hovedet og omhyggeligt

præparerer al Huden bort; dette har jeg gjort med disse Been paa hoire

Side af Hovedet.
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først i den sidste Trediedeel tinder man en meget lille, neppe

en Trediedeel Millimeter lang, men forholdsviis tyk og stump

Tand; bagved denne følger i nogen Afstand nok en af samme

Slags, og endelig findes der lige i Benets bageste Ende paa

den for slige Tænder sædvanlige Plads tæt ved Articulationen

af Tverbenet (os transversum) tvende tæt op til hinanden stil-

lede Fnretænder, der jo vel ere mere end dobbelt saa store som

de to foranstaaende Tænder, men som dog neppe ere mere end

en Millimeter lange, og som derfor igrunden heller ikke kunne

siges i deres Art at være andet end rudimentære. Ganebenenes

Tænder ere af samme Form og Størrelse som de tvende for-

reste i Overkjæben og have deres Plads i Midten af Benene,

saa at ogsaa den forreste Deel af disse Been ganske mangler

Tænder; der tælles kun to i det høire Ganebeen, men man

seer tydeligt at der har været endnu to andre, som ere ud-

faldne; Ganetændernes oprindelige Antal er derfor snarest fire.

Vingebenenes Tænder ere ligeledes usædvanligt faa i Tallet og

endnu mindre end Gane- og Overkjæbe-Benenes, ja! saa smaa,

at man neppe kan blive dem vaer uden Lupens Hjælp. De ere

tre i Tallet og have deres Plads i nogen Afstand fra Knoglens

forreste Ende lige foran det Sted, hvor den pludseligt bøier sig

indad og danner et skarpt Hjørne, inden den løber ud i den

lange, bagtil stedse tyndere Beensplint, hvori den ender, og

langs hvilken der ikke er Spor til Tænder. I Underkjæben en-

delig sidde Tænderne i den midterste Trediedeel af det tand-

bærende Been [os dentale), som fortil er meget lavt, men derpaa

hurtigt tiltager i Høide, idet dets øverste Rand stiger opad i

skraa Retning; dette forreste skraa Stykke af det saakaldte cor-

pus oss. dentalis*) og fremdeles Benets bageste øverste Udvæxt

*) Jeg folger lier den af Troscliel i Forslag bragte Betragtningsmaade af

os dentale, tivorefter der sondres mellem en fortil liggende Deel, Lege-

met, Hoveddelen, og lo bagtil udspringende Udvæxter eller Forlængelser,

en øvre og en nedre, indbyrdes adskilte ved et vlnkelformigt Udsnit, cfr.

Arch. f. Naturgeschichte, 27 Jahrg. (1861) Bd. 1, S. 331.
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cre som sagt, tandløse; Tænderne ere altsaa indskrænkede til

den bageste Deel af Benets Iloveddeel eller til corpus. De ere

her endeel talrigere end i noget al' de andre tandbærende lieen;

jeg tæller 8 i lioire Underkjæbe, men baade den uligestore Af-

stand mellem dem, og selve Mellemrummenes Udseende viser,

at et Par Stykker ere udfaldne eller afbrækkede, og det rette

Antal er sandsynligviis 10 eller 11; de forreste have omtrent

samme Længde som Overkjæbens, men de følgende aftage jævnt

i Størrelse, indtil de sidste kun ere netop synlige for blotte

Øine. Det meget lille foramen mentale ligger (for strax her at

bemærke det) omtrent lige nedenunder den første Tand foran

for Midten af Benets Hoveddeel*).

Dette mærkværdige Tandforhold minder stærkt om det næ-

sten ligesaa rudimentære, der findes hos Slægten DasypeUis

(fig. 6—7); rigtignok har denne ikke fuldt saa smaa Tænder,

den er dernæst ikke opistoglyph saaledes som den, hvorom Ta-

len er her; fremdeles findes der hos Dasypeltis ingen Tænder

paa Vingebenene, og endelig sidde Underkjæbens Tænder endnu

længere bagtil end hos vor ny Form, idet de ere rykkede heelt

tilbage hen paa den Forlængelse, som Tandbenet bagtil udsender.

Men uagtet disse Afvigelser er det øiensynligt den samme Ty-

pus, der gaaer gjennem begge Formers Tandforhold, og det for

denne Typus Eiendommehge ligger deels i Tændernes overordentlig

ubetydelige Størrelse og ringe Antal, deels i deres usædvanlige

tilbagerykkede Stilling, hvorved det forreste Stykke af hvert af de

tandbærende Been bhver ganske tandløst. Vender man sig fra

Tænderne til selve de tandbærende Knogler, da vil et Blik paa

') 1 Modsætning til hvad Troschel angiver (Avcli. f. Nat. i.-c. S. 333 & 341),

finder jeg paa et Esemplar ai Dasypeltis scabra fra Guinea fornnien men-

tale at ligge endog meget kjendeiigt bagved Midlen af Taudbenets Ho-

veddeel, naar man beregner Beliggenheden fra Hullets Bagrand saaledes,

.som Troschel gjor; og selv om man regner fra dels Forrand, vil det

uagtet sin langtrukne P'orm dog med hele sin Længde falde i den bageste

Halvdeel; Hullets Forrand vil da netop betegne Grændsen mellem begge

Halvdele.
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de Figurer paa den Meddelelsen ledsagende Tavle, der fremslille

disse Been, bedre og hurtigere end en lang Beskrivelse, vise

hvor stor en Lighed der, ogsaa hvad dem angaaer, findes mellem

de paagjældende Former,

Det er derfor vistnok i Nærheden af Dasypeltis^ at vi maae

søge vor ny Slanges Plads, og naar Tanken først er ledet hen

i denne Retning, vil man ogsaa trods den store Forskjel i

begge Formers Skjælklædning let opdage en vis habituel ydre

Lighed mellem dem, som yderligere bestyrker denne Formod-

ning, og som navnlig viser sig i Hovedets eiendommelige

Physionomie og i den langstrakte, men dog temmelig korthalede

Legemsform.

Skal imidlertid det af Tandforholdet og den ydre Habitus

udledte Slægtskab kunne ansees for fuldstændigt begrundet, maa

Slangen fremdeles frembyde en Særegenhed i den indre Bygning,

som udmærker Dasypeltis - SXc&^iQn ikke blot fremfor alle øvrige

Slanger, men selv fremfor alle andre Hvirveldyr, nemlig den

mærkværdige Omdannelse af endeel af de forreste Ryghvirvlers

nederste Torne {processus spinosi wfen'ores] til en Slags Tænder,

der gjennembore Spiserørets Væg og rage frit ind i dets indre

Huulhed. Jeg undersøgte derfor den ny Form i den Henseende,

og til min Tilfredsstillelse gjenfandt jeg virkelig hos den det

samme mærkværdige Forhold som optræder hos Dasypeltis.

Hvirvel- eller Spiserørs -Tænderne ere her lidt kortere end hos

denne sidstnævnte Slange, men iøvrigt i Alt væsentligt lige

med dennes; de gjennembore Spiserørets Væg ganske paa samme

Maade og ere som hos den af -en dobbelt Art, idet de forreste

ere sammentrykte og vise sig paa Indsiden med en lang lige Kant,

de bageste kegleformige , krummede med Spidsen fortil. Der

findes 22 saadanne med Tænder forsynede Hvirvler*), af hvilke de

Delte er ialfald det Antal, jeg kan tælle uden at foretage nogen Dissec-

tion af det paagjældende Stykke af Rygraden, Noget, jeg ikke finder An-

ledning til at gJMre, saalænge der kun foreligger et eneste Exemplar af

Slangen, især da Antallet af disse Tænder ikke skal være constant hos
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bageste ligger omtrent ovenovor Hjertet
;

paa de 9 forreste ere

Tænderne sammentrykte og skjærende, paa de 13 følgende ere

de spidse og kegleformige ; disse sidste Tænder rage i det Uele lidt

længere ind i Spiseroret end de første, dog gjennembore de tre

bageste ikke dets Væg, men deres Tilstedeværelse antydes kun

ved knopformige Fremragninger, der vise sig paa Indsiden af

denne.

Man maa natiirligviis spørge om Betydningen af disse be-

synderlige Hvirveltænder, som vi nu hos 2 forskjellige Former

see optræde jævnsides med en meget svag Udvikling eller rettere

rudimentær Tilstand af det egentlige Tandsæt. For Dasypeltis'

Vedkommende har man troet at finde Svaret ved at henvise til

dens særegne Levemaade, idet den nærer sig, og som det synes

udelukkende, af Æg, der nedsvælges hele, men hvis Skal derpaa

knuses i Spiseroret, sum det antages, ved Hvirveltænderues

Hjælp; og det har derfor en ikke ringe Interesse at erfare, om

den samme Forklaring skulde kunne gjæide for den her omtalte

Slange. Desværre er det for Tiden ikke muUgt at besvare dette

Spørgsmaal ganske tilfredsstillende: men Saameget kan der dog

allerede nu siges (forsaa\iilt man iovrigt tor domme fra det en-

kelte hidtil foreUggende Exemplar) , at ogsaa den her beskrevne

Slange er anviist paa en særegen, for Slangerne i Almindelighed

fremmed Føde, om end denne Fødes Natur ikke med fuld Sikkerhed

kan bestemmes. Spiserøret og Maven indeholdt nemhg ikke mindste

Spor til mere eller mindre fordøiede Levninger af det ene eller det

andet Dyr, men vare derimod aldeles fuldproppede med et Indhold,

der øiensynligt oprindeligt havde været flydende, men senere var

størknet og havde formet sig noiagtigt efter denne Deel af For-

døielseskanalens indre Huulhed. Det dannede nu en pølseformig,

let brækkehg Masse af næsten osteagtig Consistens. som. naar man

brækkede den i Stvkker. viste sis: at være aldeles eensartet heelt

Dasypeltis, og det derfor er rimeligt, at det heller ikke vil være af s\n-

derlig Vigtighed, om der hos et enkelt Exemplar af den her beskrevne

Slange tælles een Tand mere eller mindre.
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igjennem uden Spor til Structur, og som efter sit Udseende at

dømme, maatte formodes snarest at være enten sammenløben

størknet Mælk eller coagulerede Æg. Desværre er det allerede

i og for sig vanskeligt at sondre mellem disse Substantser ad

chemisk Vei, og Vanskeligheden forøgedes i dette Tilfælde ved

den Omstændighed, at Slangen allerede i en længere Aarrække

havde været opbevaret i Brændeviin ; min ærede Collega her i

Selskabet, Hr. Professor Scharling, som har viist mig den Vel-

villie at undersøge dette Mavens Indhold, har derfor heller ikke

troet at turde udtale sig med Bestemthed om dets Natur, men

indskrænket sig til at sige, at skjøndt det ved den chemiske

Analyse i visse Henseender maaskee snarere forholdt sig som

Mælk end som Æg, var der dog Intet, der gjorde det hge-

frem umuligt eller blot i hoi Grad usandsynligt, at det kunde

være dette sidstnævnte Stof. Imod at antage Mavens Indhold

for coaguleret Æg kunde maaskee endnu anføres, at der intet

Spor fandtes til Ægenes Skaller, medens jeg hos Dasypeltis

scahra oftere har fundet Stykker af disse i Maven ; men det er

dog vel neppe umuligt, at Kalkskallerne kunne være blevne op-

løste i det foreliggende Tilfælde, og paa den anden Side er det,

om ikke af chemiske saa dog af andre Grunde, maaskee nok

saa betænkeligt at antage Indholdet for Melk. Det saa alminde-

ligt udbredte Folkesagn, at Slangerne skulle patte Geder, Køer

og hgnende melkeydende Dyr, har jo nemlig som bekjendt mødt

en meget bestemt Modsigelse fra Naturforskerne, som med ana-

tomisk-physiologiske Grunde mene at kunne godtgjøre Slangernes

fuldstændige Mangel paa Evne til at kunne gjøre det; og skjøndt

jo vistnok een af disse Grunde falder bort for den her omtalte

Forms Vedkommende , da den er saa godt som tandløs , bliver

der dog saa vægtige tilbage, at det neppe er raadeligt at antage

det i dens Mave fundne Indhold for Melk, saalænge den che-

miske Undersøgelse ikke bestemt og ubetinget erklærer det

derfor.

Efter Alt, hvad der er blevet oplyst i det Foregaaende, kan
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der ikke længere være nogen Tvivl om, at den foreliggende

Slange virkelig er en nær Slægtning af Dasypellis ^ og at vi i

den have en indisk Repræsentant for denne afrikanske Form.

Denne sidstnævnte er, som bckjendt, af de nyere Systematikere

gjort til Typus for en eg^n Familie , RacModontidæ , hvis Cha-

rakterer imidlertid væsentligt maatte falde sammen med Slægtens,

saalænge den kun talte een saadan. Efter at vi nu i den Slange,

som er Gjenstand for denne Meddelelse, have gjort Bekjendtskab

med nok en llachiodont, der aabenbart maa danne en egen

Slægt ved Siden af den ældre*), er man forst istand til med

nogenlunde Sikkerhed at skjelne mellem de Eiendommeligheder,

der charakterisere Famihen, og dem, som kun have generisk

Værdi; og til de første kan man kun henregne, næst efter de

habituelle Særkjender, der kunne hentes fra den langstrakte, men

dog temmelig korthalede Legemsform, og det lille, men høie,

i en hvælvet og tyk Snude udløbende Hoved, dem, som Tandfor-

holdene frembyde, nemlig de eiendommelige Hvirveltænder og

de sædvanlige Tænders ubetydehge Størrelse , ringe Antal og

særegne Stilling, hvorved hver af Hovedets tandbærende Knogler

bliver aldeles tandløs i sin forreste Deel. Den ny Slægt, for

hvilken jeg skal vælge IS^nel Elackistodon**)^ vil være fuldstæn-

digt adskilt fra Dasypeltis og formeentligt tilstrækkelig charak-

teriseret ved følgende Diagnose:

') Denne Slange afgiver et njt og slaaende Beviis (om et sligt virkelig endnu

behøves) for, at Tilstedeværelsen elier Mangelen af Fnretænder bagtil i

Overkjæben ikke kan benyttes som et Særkjende af den store Betydning,

som der i Erpétologie Générale er tillagt dette Forhold. Selv den, der

ellers maatte være nok saa villig til at lægge afgjorende Vægt paa Fure-

tænder, vilde dog sikkerlig betænke sig meget paa at give den her om-

omtalte indiske Form og Dasypeltis Plads 1 to forskjellige Under-

ordener, eller med andre Ord at stille den første blandt Dumérils og

Bibrons Opistoglypher, medens den sidste jo hos disse Forfattere faaer

Plads i Underordenen Aglyphodonter blandt det temmelig brogede og

usammenhængende Aggregat af Slægter, der udgjore deres Familie les

Leptogn athi ens.

") Sammensat af lAcfj^Krro?, meget lille, kort og oåohi, en Tand.
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Elachistodon Rhdt.

novinn genus ex familia Rachiodontidarum , opisthoglyphum , na-

ribus in sutura duorum scutorum^ squamis laevibus rJiomboidali-

bus, serie squamarum Jiexagonarum in spina dorsi.

Den eneste Art, for hvilken Slægten er opstillet, tillader jeg

mig at give Navnet Westermanni til Erindring om Opdageren,

og det staaer nu kun tilbage at fuldstændiggjøre de i det Fore-

gaaende meddeelte Oplysninger om denne Slange ved en i det

Enkelte gaaende Beskrivelse af dens Ydre, hvorved der tillige vil

blive Leiligbed til udforligen at fremhæve alle Forskjellighederne

mellem den og Dasypeltis.

Beskrivelse. Kroppen maajo vistnok kaldes langstrakt hos

Elachistodon Westermanni, men er dog betydeligt førere end hos

Dasypeltis, som med samme Længde ikke har synderligt mere end

den her beskrevne Slanges halve Omfang. Bortseet herfra er

Legemsformen iøvrigt omtrent eens hos begge ; Kroppen er ikke

meget tykkere i Midten end imod begge Ender, den bliver noget

sammentrykt mod Høiryggen, Bugen er tilrundet, men smal, og

Kroppens Høide derfor større end dens Brede, Halen er for-

holdsviis længere end hos Dasypeltis , hos hvilken denne Le-

gemsdeel indeholdes mellem (S og 10 Gange i Totallængden, men

den udgjør dog knap en Syvendedeel af hele Slangen og fortje-

ner saaledes endnu stedse at kaldes kort. Hovedet er lidet, kun

utydeligt skilt fra Halsen og snarere høit end fladtrykt; det

ender fortil i en tyk og but, stærkt hvælvet Snude. Øiet er af

Middelstørrelse og forsynet med en kredsrund Pupille i Modsæt-

ning til Dasypeltis, hos hvilken Pupillen som bekjendt er aflang.

I Hovedets Skjoldklædning viser der sig ved Siden af en

generel Lighed med Dasypeltis adskillige ikke uvigtige Afvigelser.

Det er allerede fremhævet i Slægtscharakteren , at der istedetfor

eet Næseskjold paa hver Side, som hos den nysnævnte Slægt,
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findes to, mellem hvilke det kredsrunde Næsebor er anbragt;

men det bageste af disse to Næseskjolde udmærker sig desuden

ved en Særegenhed, som jeg ikke mindes at have fundet hos

nogen anden colubrin Slange. Bagved Næseboret og skilt fra

dette ved den ophøiede Kant, som omgiver det bagtil, findes der

nemlig en skarpt begrændset, halvmaaneformig Fordybning eller

Grube, der er lidt større end Næseboret, og som jo vel ender

blindt, men dog tillige er saa dyb, at den flygtigt beseet næsten

tager sig ud som et andet Næsebor. Snudeskjoldet er stærkt

hvælvet og lavt, omtrent dobbelt saa bredt som høit. Internasal-

skjoldene have Form af Trapezier , der bhve smallere fortil ; de

ere neppe mindre end Præfrontalskjoldene, som have en temmelig

uregelmæssig mangekantet Figur og bøie sig lidt ned paa Siden

af Hovedet med en lille Snip. Bagved det bageste Næseskjold

følger et efter Længden svagt udhulet Tøileskjold, der er meget

høiere fortil end bagtil og med sin lave bageste Deel støder

umiddelbart op til Øiet, idet det skyder sig ind mellem det tredie

Læbeskjold og det meget lille rhombiske forreste Øieskjold.

Pandeskjoldet er kort og danner en bagtil smallere Sexkaut, hvis

Vinkler imidlertid tildeels ere saa stumpe, at den nærmer sig

Formen af en Triangel; i Modsætning til dette Skjold ere Su-

praocularskjoldene omtrent dobbelt saa brede bagtil som fortil.

De to Isseskjolde ere snarere store end smaa, men frembyde

iøvrigt ikke Noget særdeles mærkeligt. Postocularskjoldene ere

2 i Tallet paa hver Side; de ere uregelmæssigt fiirkantede, det

underste ubetydeligt større end det øverste. Bagved dem mellem

Isseskjoldene og Overlæbeskjoldene ligge to lange , men smalle

Tindingskjolde, det ene over det andet. Overlæbeskjoldene ere

7 i Tallet paa hver Side ; det første støder op til det forreste og

den større Deel af det bageste Næseskjold; det andet grændser

til den øvrige Deel af det bageste Næseskjold og til et Stykke

af Tøileskjoldet; det tredie og fjerde omgive Øiet nedentil, men

støde dog tillige henholdsviis til Tøileskjoldet og det nederste

Postocularskjold; det femte støder deels til dette sidstnævnte Skjold,
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deels kommer det netop i Berøring med det øverste Tinding-

skjold, deels endelig grændser det til det nederste Tindingskjold,

som saaledes afskjæres fra det nederste Postocularskjold. Det

første Overlæbeskjold er noget større end det andet, derpaa blive

de følgende Skjolde jævnt større indtil det sjette, som atter er en-

deel mindre end det femte; endelig er det sidste uden Sammen-

ligning det største af alle. Underlæbeskjoldene ere 10 i Tallet

paa hver Side ; det første støder sammen med det tilsvarende fra

den anden Side bagved det uparrede midterste; de følgende 6

lægge sig op til de to Par Hageskjolde (suhmentalia) ; af disse

sidstnævnte have de, der danne de forreste Par, hver især Form af en

skjæv Fiirkant med to lange og to korte indbyrdes parallelle Si-

der; de bageste nærme sig Formen af en noget uregelmæssig

Trekant, der vender sin længste Side eller sin Grundflade mod

Læbeskjoldene. I Vinkelen mellem begge Par ligger først et lille

uparret Gularskjæl, bag dette dernæst endnu to lignende, men

jævnsides liggende Skjæl, umiddelbart bag hvilke derpaa Bugskin-

nerne følge, og ElacMstodon viser saaledes ogsaa i denne Hen-

seende en Tilnærmelse til Dasxjijeltis ^ hos hvilken Reductionen

af Gularskjællene imidlertid er fuldstændig, saa at Bugskinnerne

støde umiddelbart op til Hageskjoldene.

Fortil paa Halsen ere Skjællene næsten lancetdannede, men

derpaa gaae de snart over til at blive kortere, mere rhom-

biske, hvilken Form de dernæst beholde i den øvrige Deel af

Kroppen , med Undtagelse af dem i Skjælrækken langs Høi-

ryggen, der, som vi have hørt, ere større end Resten og sex-

kantede og forst tabe denne Form paa Halen. Alle Skjæl-

lene ere glatte, temmelig store og ordnede langs den største

Deel af Kroppen i ikkun 15, ved Haleroden i II Rader; saa at

den hele Skjælklædning er paafaldende forskjellig fra den hos

Dasypelti's- Slægten, hos hvilken de smalle, lanceolate, stærkt

kjølede Skjæl ere stillede snart i 23, snart i 25 Rækker. —
Ligesom hos den nysnævnte Slægt ere Skjællene toprikkede ; men

medens Prikkerne eller Gruberne ere meget iøinefaldende hos
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hiin, ere de særdeles smSLO. hos Æachi'stodon Westermanni, saa at

det neppe or inuliyl at blive dem vaer uden ved Liipens Hjælp

;

og paa de sexkantede Skjæl i den midterste Skjælrække har jeg

end ikke med denne kunnet opdage dem. Biigsklnnerne ere korte

og derfor talrige ; man tæller 217 paa det foreliggende Exemplar;

deres Brede udgjore pau det Sted, hvor Kroppen er tykkest, en

Trediedeel af det hele Omfang; Analskinnen er udeelt. Langs

Halens Underside findes 59 Par Haleskinner.

Farvetegniugen er ret charakteristisk; hos den i Spiritus

opbevarede Slange er Hovedets Grundfarve guulagtig; paa denne

lyse Bund findes der nu først en stor morkebruun Plet af Form

som en Piilspids, som fra Tindingregionen af udbreder sig over

den største Deel af Hovedets Overflade næsten til Snudeskjoldet;

dernæst findes der fremdeles paa hver Side et Baand af samme

Farve, som udspringer lidt foran Øiet og derpaa strækker sig

gjennem dette skraat nedad og bagtil og ender paa det bageste

Overlæbeskjold et lille Stykke fra Mundvigen; i den foran Øiet

liggende Deel af dette mørke Skraabaand endelig er der en

ganske lille lys Prik, idet Midten af det lille Toileskjold er

guulagtig.

Oversiden af Krop og Hale har fortil den samme mørkebrune

Farve, som Tegningerne paa Hovedet. Bagtil bliver Farven lidt

efter lidt lysere, næsten rodbruun; langs den midterste, af sex-

kantede Skjæl dannede Skjælrække løber en hvidagtig-guul Stribe,

som dog ikke indtager Skjælrækkens hele Brede; den fortsætter

sig uden Afbrydelse lige til Halespidsen, medens den i et kort

Stykke paa Halsen afbrydes hist og her og opløser sig i lang-

strakte Pletter. Fremdeles have en Deel af Skjællene i de øv-

rige Skjælrækker hvidgule Kanter, og der fremkommer saaledes

en Mængde smaa uregelmæssigt stillede Stænk eller Smaapletter,

som paa Siderne af Halsen tildeels vise en Tilbøielighed til at

ordne sig noget mere regelmæssigt i Skraarækker. I de sidste

2 Bugen nærmeste Skjælrader endelig indskrænkes den mørke

Grundfarve lidt efter hdt til den mindre Deel af Skjællenes Over-
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flade. Biigsiden er hvidgiml; men i den største Deel af dens Længde

have de enkelte Bugskinner en mere eller mindre tydelig mørk

Kantning langs deres Forrand; kun under Halen og i et kort Stykke

foran Gattet mangler den ganske. Den i Spiritus opbevarede

Slange frembyder saaledes kun tvende Farver, Briumt og Ilvid-

guult; men det er naturligviis langtfra vist, at Rygsidens lyse

Stribe og Smaastænk ogsaa hos det levende Dyr have (saaledes

som nu) den samme Farve, som Bugsiden; desværre mangler

enhver nærmere Oplysning i den Henseende.

Det foreliggende Fxemplar er en Hun, som havde 7 meget

langstrakte, mod Enderne Udt tilspidsede Æg i sig, af 40""" Længde

og 11™" største Brede; den dem omgivende Hud var temmelig

fast, og trods deres Størrelse var der ikke Spor til Embryo at

finde i dem; Slangen er altsaa æglæggende (ovipar).

Maal:

Slangens hele Længe 7 Si"™ (c. 30")

Halens Længde 114«"™ (c. 4" 2'")

Slangens Omfang paa det tykkeste Sted af

Kroppen c. 57'"""

Hovedets Længde maalt til Vinkelen mellem

Isseskjoldene IS™™

Hovedets Længde maalt til Mundvigen .... 21'mm

Forklaring over Figurerne.

Fig. 1— 3. Hovedet af Elachistodon Westermanni seet ovenfra, fra Siden og

nedenfra, '/a Gang forstørret,

Fig. 4. Den høirc Halvdeel af Overlijæbe- og Ganebeens-Systemet af Samme,

2 Gange forstørret. (Overkjæbebenet er, som man let seer, paa Fi-

guren fjernet mere fra Ganebenet end det i Benenes naturlige Stil-

ling er Tilfældet).

Fig. .5. Underkjæbens tandbærende Been af Samme, samme Forstørrelse.

Fig. 6. Overkjæbe- og Ganebeens-Systemet af Dasypeltis scahra, 2 Gange

forstørret.

Fig. 7, Underkjæbens tandbærende Been af Samme, samme Forstørrelse.
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I Mødet var fremlagt:

Fra Salineinspeeteur H. Tasche i Salzhausen.

Uber die geologischen Aiifnahmcn Schwedens.

Fra Observatoriet i Pulhova.

Positinnos mediae stellanim fixarum in zonis Regiomontanis a

IJesselio observatarum. Pctropoli 1863.

Fra Prof. James D. Dana i Newhaven.

On Cephalization and on Megasthencs and Microsthenes, in clas-

sification.

On tlie bigher subdivisions in tbe Classification of Mammals.

Fra Astronomicai Observatory of Havard College i Boston.

Annals Vol. IV. Part. I. Cambridge 1863.

Report of tbe Committee of tbe Overseers 1862. Boston 1863.

Fra Boston Societij of Natural History.

Boston Journal of Natural History Vol. VIII. Nr. 1—3. Boston

1859-62.

Proceedings Vol. VIII. 1861 to 1862. Boston 1862.

Constitulion and By-laws of tbe Boston Society of natural Hi-

story witb a List of tbe Members 1855.

Fra American Academy of Arts and Sciences Boston.

Memoirs. New Series Vol. VIII. Part. 2. 1863.

Proceedings Vol. V. Ark 49—58.
— — VI. Ark. 1— 10.

Fra Academy of Natural Sciences i PhiladelpMa.

Journal. New Series Vol. V. Part. 2 & 3. Pbiladelpbia 1862— 63.

Proceedings 1862 Nr. 5—12. Pbiladelpbia 1862.

Fra Ohio State Agricultural Society.

Secbzebnter Jabresbericbt fiir das Jabr 1861 Columbus. Obio

1862.

Fra Udgiverne af American Journal.

American Journal Vol. XXXIV. Nr. 100—102.
_ _ _ XXXV Nr. 103-105.

Fro, Smithsonian Institution i Washington.

Annual Report of tbe Board of Regents for tbe Year 1861.

Wasbington 1862.

14
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Fra Academy of Sciences of St. Louis.

Transactions Vol. II. Nr. 1. St. Louis 1863.

Fra Lieut. Colonel Graham i Chicago.

Report of Lieut. Col. J. D. Graham on IMason and Dixons Line,

Chicago 1862.

Fra Oeological Survey of India.

Memoirs Vol. II. Part. 3— o. Palæontologia Indica.

Modet den 23^'' December.

Kassecommissionen forelagde Budgettet for 1864 som efter

en kort Discussion blev vedtaget saaledes

:

Budget for Aaret 1864.

Indtægter.

A. Aarlige Indtægter:

Renter af Selskabets Fonds*) 5,699 Rd. 46 /3

Fra det Classenske Fideicommis 200 —
Etatsraad Schous og Frues Legat 50 —
Fra den Hjelmstjerne- Rosenkroneske Stif-

telse for 1864 omtr. 450 —
For Salget af Selskabets Skrifter. . . omtr. 150 —

6,549 Rd. 46 /5

B. Kassebeholdningen ved Udgangen af 1863 omtrent 1,800 Rd.

') Selskabets rentebærende Gapitaler ere:

1) Obligationer i danske Penge: 25,000 Rd. med opCt. Rente l,250Rd.

106,3121) 4pr,t. — 4,252— 46/5

3,400— — 3pCt. — 102— » -

5,604 Rd. 46^3

+) I Anrels Lob er kjobl 1000 RJ. i Obligntioner af Staden Kjobenhavns Laaii.
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Udgifter.

A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed.
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Transport ... 450 Rd.

3) Til antiqvarisk- geologiske L'ndersogelser. Bevilgel den

3. Juni 18o3 400 ild.; heraf mlliplall 200 Rd Rest 200 —
4) Til Udgivelsen af et Værk over de amerikanske Ege

ved Prof. Liebmann ; lie\il!;('( 1000 Rd. den 22. December

mi; heraf er udbetalt (indtil December IW] 111 M. IJ /3 Rest 223 —
5) Til Prof. Lange : til Udgivelsen af et Værk om spanske

Planter. Rrnl?el den \i. Juni 1801 120 —

993 Rd.

Selskabets Status:

Selskabets aarlige Indta-gter omtr. 6549 ^Rd.

Udgifter til Selskabets Restyrelse og dets Virksomhed,

beregnede efter Middelsummerne til . L 1200 Rd.

n. 3200 —
4400 —

Til Understøttelse til videnskabelige Foretagender og
tilfældige Udgifter haves derfor omtrent 2149 —

*

Disse to Posters Middelsum for 1842—51 er 1074 Rd.

-f 176Rd. = 12.50 Rd.;

for 1852—61 er 834 Rd. + 124 — = 958 —
Udgiften i 1862 var 2059 Rd.

Paa Rudgettet er opført 993 —
til Anvendelse (jfr. S. 215) 1156 — *

Hr. Professor J. Thomsen gjorde en Meddelelse om de gal-

vaniske Apparaters Natur, og deres Virkninger, som allerede er

trykt i »Tidskrift for Physik og Chemie 1863«^

Den physiske Klasse havde i et Møde besluttet at foreslaae

at besætte nogle af de 8 ledige Pladser for udenlandske Med-

lemmer under Klassen. Efter nogen Discussion i Selskabet blev

Herunder indbefattet den Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelses Ridrag for

Aaret 1864, omtr. 450 Rd., der staaer til Anvendelse (jfr S. 215). Beløbet

for Aarene 1862 og 1863 er anvendt til Dækning af Understøttelsen til

Prof. Stephens's Runeværk.
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man enig i at besætte 4 Pladser og lade de øvrige endnu hen-

staae ubesatte. ^ algte bleve:

General Sabine, Præsident for Royal Society i London.

A. Daubrée, Professor ved Museum dllistoire naturelle i Paris.

Sars, Professor i Zoologien i Christiania.

Admiral Fitzroy, JMedlem af Videnskabernes Selskab i London.

Ur. Prof. Clir. Molhecli i Kiel havde under 20de Aug. d. A.

andraget paa at Selskabet vilde understøtte Udgivelsen af 2den

Deel af afdøde Etatsraad Molbech's »danske Glossarium«, hvis

første Deel i sin Tid er bleven understøttet af Selskabet, og den

historiske Klasse havde eenstemmig erklæret sig for Tilstaaelsen

af den ansøgte Understøttelse til Værkets Fuldendelse. Selskabet

bifaldt Forslaget og bevilgede en Sum af indtil 350 Rd., som

efter Kassecommissionens af Selskabet vedtagne Forslag bestrides

af det Hjelmstjerne-Rosenkroneske Legat.

I Mødet var fremlagt:

Fra tlie Superintendent of tlie Coast Survey i Washington.

Report of the Superintendent of the U. S. Coast Survey for

1839 & 60. Washington 1860-61.

Fra Jos. C. O. Kennedy i Washington.

Preleminary Report on the eighth census 1860. Washington

1862.

Fra United States Patent Office.

Report of the Commissioner for the Year 1860. Arts and Ala-

nufactures Vol. I & H. Washington

1861.

— — — for the Year 1861. Agriculture.

Washington 1862.
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Fra the Lyceum of Natural History i New York.

Annals Vol. VII. Nr. 13—16.

Fra Prof. Agaszis.

Annual Report of the Trustees of the Mnseum of Comperative

Zoology 1862. Boston 1863.

Address of his Excellency John A. Andrew, to the Legislature

of Massachusetts.

Fra Hofrath Adam Ritter v. Bm^g i Wien.

Compendium der hoheren Mathematik 3. Auflage. Wien (859.

Supplement-IJand zum Compendium der populiiren Mekanik und

Maschinenlehre 2. Auflage. Wien 1863.

Verzeichniss der bis zum Jahre 1863 erschienenen und nach

ihrer Zeitfolge geordneten literarischen Arbeiten.

Fra Krigsministeriet i London.

Colonel Henry James , Extension of the triangulation of the

Ordnance Survey into France and Belgium , with the

measurement of an arc of parallel in latitude 52° N. from

Valentia in Ireland to Mount Kemmel in Belgium. London

1863.
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Til liele Aarct lienlioreude.

Af indenlandske La-rile liur Selskabet i Aarets Løb tabt eet

Medlem uf den pbysiske Klasse, nemlig Etatsraad Daniel Fre-

derik Eschricht^ Dr. med., Professor i Pliysiologie ved Kjoben-

liavns Universitet, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand,

Ridder af Nordstjernen; en Lærd der har store Fortjenester af

Physiologiens og den sammenlignende Anatomies Studium i Dan-

mark, og bar beriget Videnskaben med vigtige Arbeider, iblandt

hvilke hans anatomisk -physiologiske Undersøgelse over Hvalerne

har gjort hans Navn bekjendt og anseet over hele den Deel af

Jorden, hvor man har Interesse for videnskabelig Bearbeidelse

af Naturhistorien. Selskabets Medlem siden 1837.

Af udenlandske Medlemmer maae vi beklage Tahet af: Ge-

heimeraad E. Mitscherlich, Professor i Chemie i Berlin, som ved

Opdagelsen af Isomorphismen og Dimorphismen har udøvet en

stor Indflydelse paa den theoretiske Chemies og Mineralogies

Udvikling, og ved talrige Detailarbeider udvidet og klaret Viden-

skaben. Selskabets Medlem siden 1833.

Geheimeraad Jacob Grimm, Professor i Berhn, den berømte

tydske Sprogforsker og Grundlægger af den historiske og viden-

skabelige Behandling af det tydske Sprogs Grammatik. Selska-

bets Medlem siden 1827.

Selsiabet har i Aarets Løb optaget som indenlandsk Medlem

i den historiske Klasse Hr. Professor Peter O. Thorsen, Univer-

sitetsbibliothekar i Kjøbenhavn, R, af Dbg.

Som udenlandske Medlemmer har Selskabet optaget i sin

physiske Klasse:

General Edw. Sabine, Præsident for Royal Society i London.

A. Daubrée, Professor ved Museum dilistoire naturelle i Paris.

Dr. M. Sars, Professor i Zoologien i Christiania.

Admiral Fitz Roy, Medlem af Videnskabernes Selskab i London.
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Selskabet har i det forløbne Aar været samlet i 15 Moder,

hvori der er holdt 16 Foredrag henhørende til den physiske og

den mathematiske Klasse, og 4 Foredrag henhørende til den

historiske Klasse.

En Afhandling af Hr. Overlærer Johnstrup i Sorøe om

»Faxekalkens Dannelse og senere undergaaede Forandringer« og

en Afhandhng af Hr. Dr. , Overlæge Berg «om Æolidiaderne«

bleve forelagte og antagne til Optagelse i Selskabets Skrifter.

Selskabet har i Aarets Lob besluttet at underslotte Udgivel-

sen af Hr. Prof. Stephens store Iluneværk og 2den Deel af af-

døde Etatsraad Molbecks Glossarium.

Af Hr. Professor Ørsted's af Selskabet understøttede Værk:

»TAmerique centrale, Recherches sur sa Flore et sa Géographie

physique« er i Aar 1ste Livraison udkommen; ligeledes er 2den

Deel af J. Baggesens »philosophischer Nachlass« udkommen.

Selskabet er i Aarets Løb traadt i Forbindelse med:

Verein fiir Naturkunde im Herzogthum Nassau.

The Anthropological Society of London.

Det offentlige Museum i Moscou.

Ordbogs-Gommissionen.

Trykningen af Bogstavet U er tilendebragt, og Heftet af

Ordbogen er udgivet, jfr. ovenf. S. 73— 75. 1 Modet d. lOde

April valgtes Prof. J. L. Ussing til Medlem af Commissionen.

Gommissionen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarium

og danske Regester.

Trykningen af Regesta diplomahca hist. Dan. Tom. II. er

fortsat i Aaret 1863, og i Løbet af dette Aar ere 20 Ark (141

— 160) trykte. Efter Fuldendelsen af det HldeArk, der sluttede

Kong Christian den Fjerdes Regjerings-Periode, udgaves den IV.

Section af Bindet.
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Deti nmthetimtiske Klasse.

I forrige Aar er der i Anledning af det af den mathematiske

Klasse sliiiede Priisspørgsmaal, hvorved man tilsigtede en fyldest-

gjørende Uednction aS Nevil Maskelynes fleeraarige Observationer

af nogle hundrede Smaasljerner, som aldrig før vare blevne be-

regnede, — til Videnskabernes Selskab indkommen en Besva-

relse med det af den yngre Plinius I3reve tagne Motto: Non dico

ingenio, sed studio, sed labore.

Da Afhandlingen, i Overeensstemmelse med det af Selskabet

udtrykte Ønske, har været ledsaget af de væsentlige Dele af

Originalregningerne , har Klassen seet sig istand til, at under-

kaste det foreliggende Arbeides enkelte Bestanddele en om-

hyggelig Undersøgelse, og til at folge de talrige og mangfoldige

Operationer, igjennem hvilke Forfatteren tilsidst kommer til at

opstille Cataloget over de af Maskelyne observerede Smaastjer-

ners iMiddelpositioner for Begyndelsen af Aaret 1770. Forfatteren

er en øvet og flittig Regner, der tiUige er godt inde i den her

i Betragtning kommende Deel af Literaturen. Han har bedre,

end det forhen har været bekjendt, udpeget den Tanke, der har

været ledende ved den omtalte Observationsrække, og ved Ar-

beidets Anlæg og techniske Udførelse har han , efter Klassens

Skjøn, taget tilbørligt Hensyn til alle de Punkter, der her maatte

tages i Betragtning. Idet han i det Hele har sluttet sig til Airys

langt mere omfattende Arbeider , der behandle Maskelynes Ob-

servationer af Maanen og Planeterne, har han ei heller undladt,

at benytte Leverriers senere Arbeider med Hensyn til de Brad-

leyske I'ositioner af Fundamentalstjernerne.

Arbeidet vidner unægteligt om Flid og Udholdenhed , og

den grundige Behandling, Gjenstanden er bleven underkastet,

beviser at Forfatteren har forstaaet, at benytte sig af de nu

brugelige astronomiske Beregningsmethoder. Klassen maa derfor

ansee Øiemedet med den stillede astronomiske Opgave for op-
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naaet paa en fyldestgj ørende Maade, og indstiller af denne Grund

Forfatteren til den udlovede Priisbelønning,

I Betragtning af, at den her omhandlede Stjernekatalog inde-

holder de ældste noiagtige Positioner, der overhovedet existere

af Stjerner af 8, 9 og 10 Størrelse, og som i visse Henseender

kunne afgive Grundlaget for andre Undersøgelser, vil Klassen,

da Videnskabernes Selskab ikke paatager sig priisbelønnede Af-

handlingers Udgivelse i Trykken, slutteligen opfordre Forfatteren,

til at publicere den af ham udarbeidede Catalog, forsynet med

den Indledning og de Forklaringer, som høre til hans Priisskrift.

Kjobenhavn, den 29de Januar I8G4.

Den mathematiske Klasse.

Andræ. tVArrest. Reich. Adolph Steen.
AffaUer.

Selskabet tiltraadte Comiteens IndstiUing.

Ved Navneseddelens Aabning fandtes at Forfatteren var

Cand. mag. S. Hertzsprung.

Det Cltisseiiske Legat,

Som Besvarelse af den for det Classenske Legat i Over-

sigten for 1861 Pag. 439 udsatte Priisopgave: angaaende Fug-

tighedens Bevægelse i den naturlige Jordbund er der indkommet

to Afhandlinger, den ene med Motto: Omnis vera cognitio cog-

nitione speciosa innitatur, den anden med Mottoet: Notre temps

est celui de la science.

Forfatteren af den fornævnte Afhandling med*Motto »Omnis

vera cognitio etc.« har efter forskjellige foreløbige Undersøgelser,

der viste, at hele Omegnen saagodtsom bestod af IVuUesteensleer,

valgt et Terrain, der er lidt bølgeformigt paa Overfladen, hvis

største Helding er ^loo til V200, og saaledes beliggende, at det

sandsynligviis ikke har Tilløb fra større Arealer. Terrainet

valgtes ved en større Udskjæring, hvorfra Prøvehidlerne vare

fjernede 200—400 Fod, og som har en Dybde af 13 til 18 Fod

under Hullernes Overtlade, hvorfor Forfatteren antager, at Vandet
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vilde synke jcvnt ned. Ved Prøvegravninger havde han forvisset

sig om, at Jorden var meget eensformig uden Sandaarer, og de

indsendte Prøver af Jorden vise, at den er Kodleer i hele Dyb-

den. Ved en Stemning var Mængden af Gruus, Sand og Leer

bestemt, og det viste sig, at Griuismængden tiltog lidt nedad,

hvorimod Sandmængden aftog, og Leermængden voxede "kjende-

ligt med Dybden. lAIuldjorden havde en Tykkelse af omtrent 1

Fod, sjeldent af 2 Fod; i Dybder af IV2 til 2 Fod var Laget

mange Steder fattigt paa Leer, men i Dybder af 3 til 10 Fod

vare Lagene meget mere leerrige.

Prøverne bleve strax veiede, derpaa tørrede i et Sandbad

og tilsidst i et Luftbad ved en Temperatur af 100—110° indtil

de ikke tabte mere i Vægt. Jordmængden til hver Prøve beløb

sig til omtrent ^u S; Forsøgene ere anstillede saavidt muligt

hver fjortende Dag; men 8 Bestemmelser bleve forstyrrede i de

34 Rækker af Observationer, hvorfor der kun foreligger Resul-

tater af 264 Bestemmelser. Vægten af en Kubikfod urørt Jord

er bestemt ved at udtage Prøver med en huul skarpkantet Kob-

bercylinder forsynet med et Haandtag og at afskjære den udtagne

Jordprøve plant foroven og forneden, hvorved den kom til at

indeholde 12,52 Kubiktommer.

Næstefter at meddele en fuldstændig Tabel over den paa

Stedet iagttagne Regnmængde i Tidsrummet fra 1ste Juni 1862

til 31te October 1863 meddeler Forfatteren en fuldstændig Tabel

over de ved de nævnte 264 Prøver erholdte Fugtighedsmæugder

i Jorden, samt over Gruus, Sand og Leermængderne i enhver

af dem, og meddeler derefter i to Tabeller de Vandholder ud-

trykte i Fod, som 1 Kubikfod Jord efter hvert enkelt Forsøg

vilde indeholde , og for at gjøre Resultaterne mere overskuelige

har han gjengivet dem ved en graphisk Fremstilling. En saa-

dan graphisk Fremstilling angiver, hvorledes Vandheiden i een

Kubikfod i enhver af de forskjellige Dybder har forandret sig i

Tidens Løb. og en anden viser, hvorledes til de forskjellige Ti-

der Vandhøiden forandrer sig med Dybden.
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Det fremgaaer heraf at Fugtlghedsmængden indtil en Dybde

af 3 Fod er aldeles afliængig af Regnmængden og Fordampnin-

gen fra Overfladen, men at denne Virkning taber sig nedad, saa

at den kun netop kan spores i fem Fods Dybde, men aldeles

synes forsvunden i en Dybde af 7 Fod og mere, hvor Fugtig-

hedsmaéngden paa enkelte lokale Afvigelser nær viser en stor

Uforanderlighed. Da de øvre Lag ere rige paa Muld og Sand og

derfor langt mere porøse end de dybere leerrige Lag, kunne de

optage mere Vand end disse, men atter let afgive det paa for-

skjellige Maader, til Sidestrømme i de øvre Jordlag i Retning af

Faldet, deels til at erstatte den ved Fordampningen afgivne Vand-

mængde i de øverste Jordlag, deels til at erstatte det Vand, som

indsuges af Planterne, og deels til at erstatte den Vandmængde,

som synker ned igjennem de dybere Leerlag, hvori man dog

ikke kan spore nogen bestemt Indvirkning af Aarstiden. Han

viser, at Fugtigheden i de ovre Lag har sit Maxinium i Februar

og Marts, sit Minimum i August og September under alminde-

lige Forhold; men tillige at dette betinges af Regnmængderne i

disse Maaneder.

Dernæst har Forfatteren bestemt Størrelsen af den hele

Vandmængde, som det undersøgte Jordlag af 10 Fods Dybde

indeholder til forskjellige Tider, og finder, at hele Fugtigheds-

mængden i et Aar med normal Fugtighed (som Tilfældet var fra

Juli 1862 til Juli 1863) varierer fra 2,5 til 3,2 Kubikfod; dens

Minimum falder i August— Oktober, men dens Maximum ind-

træder allerede i December.

Med Hensyn til Fugtighedens Bevægelse bemærker Forfatte-

ren, at de her angivne Fugtighedsmængder beroe paa de tre i

Opgaven berørte Maader, hvorpaa Vandet jQernes fra Jorden,

nemlig Fordampning, overjordisk og underjordisk Afløb; men

hvor stor Indflydelse enhver af dem har kan ikke angives, da de

dertil nødvendige Forsøg over Fordampningen fra Jordoverfladen

endnu ikke ere anstillede, og Undertegnede Coldings Iagttagelser

over Fordampningen fra et blankt Vandspeil eller fra en med
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Vand gjennemtrængt Jordbund ikke kunne ligefrem anvendes.

Imidlertid uddrages følgende Resultater af Forsøgene. I Perioden

Novbr.— April var den bele Fugtigbedsniængde i det 10 Fod tykke

Jordlag den samme ved Slutningen som ved Begyndelsen; men

da det nu, navnlig ifølge medundertegnede Coldings Forsøg over

Fordampningen fra langt og kort Græs, som voxer i Vand, frem-

gaaer, at Fordampningen i dette Tidsrum kan anslaaes til 0,4 Fod

og man neppe kan antage, at den bar været saa stor, saa slut-

ter Forfatteren deraf, at det underjordiske Afløb neppe kan bave

beløbet sig til mindre end 0,5 Fod pr. D Fod, idet der saa at

sige intet overjordisk Afløb har fundet Sted. I Tidsrummet Mai

til August, bvor Minimum af Fugtigbed i Jordskorpen indtræffer,

er den bele Vandmængde aftaget med omtrent 0,4 Fod, medens

den faldne Regnmængde beløb sig tii 0,47 Fod, anseer Forfatte-

ren det for udenfor al Tvivl, at saagodtsom den bele Regnmængde

er fordampet, og maaskee noget af den Fugtighed, som Jorden

indeholdt, og deraf drager ban den Slutning, at det underjordiske

Afløb i disse 4 Maaneder har været mindre end 0,4 Fod.

Foruden de i Opgaven forlangte Oplysninger har Forfatteren

anstillet nogle Forsøg for at bestemme, om Vandet i Jorden

havde nogen Bevægelse til Siden, eller om det fortrinsviis synker

lodret ned igjennem Leeret. Han nedsatte 3 Rør til en Dybde

af 11 Fod i tre af de gravede Huller i Jorden i en Afstand af

70— 90 Fod fra hinanden, og maalte fra Tid til anden Vand-

standen i disse Rør. Resultatet er meddeelt deels i en Tabel,

deels i en graphisk Fremstilling, som blandt andet viser, at det

underjordiske Afløb er betydelig større i den fugtige end i den

torre Aarstid, men disse Maalinger vise tillige, at Vandet be-

væger sig til Siden i Retning af Faldet, og paa Grund af den

ringe Leermængde i Prøverne fra P2— 2 Fods Dybde mener

han, at det fortrinsviis er her, at Vandet har sin Gang til Siden.

At en saadan Sidebevægelse virkelig fandt Sted i den fugtige

Aarstid, viste sig ved svage Spor afKildevæld langs ad den store

Udgravning. Derimod kunne vi ikke dele hans Anskuelse at

/
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Vandets Sidebevægelse skulde være Aarsag til den ringe Leer-

mængde i disse Lag, men maae snarere betragte den som en

Folge deraf.

Med Hensyn til den anden Afhandling med Motto: »notre

temps est celui de la science«, har Forfatteren i Begyndelsen

gjort opmærksom paa, at Grundvandet i Jorden hæver sig fra

Havet af bestandigt til større Holder over Havets Overflade og

følger mere eller mindre Landets bølgede Overflade, samt at den

Vandmasse , som ligger under Grundvandets Vandspeil indtil en

ukjendt Dybde , maa betragtes som ganske mættet med Vand,

hvorfor Prøver af denne Jordmasse hele Åaret igjennem maae

give den samme Vandmængde, medens naturligviis Grundvandets

Overflade kan variere i Aarets Løb. Af Hensyn hertil valgte

han etTerrain, som ligger omtrent IVsMiil fra Havet i en Høide

af omtrent 200 Fod: den nærmeste Omegn er stærkt bolgefor-

mig, men dette taber sig udad imod Havet, saa at Terrainet i

en Afstand af V4 ^liil fra del valgte Sted er temmelig fladt " og

lavtliggende lige ud til Havet. Den omhandlede Strækning har

indtil for 20 Aar siden henligget som Hede med 3—4 Tommer

Muld over Leret, som gaaer til ubekjendte Dybder og efter de

indsendte Prøver viste sig at være en særdeles stærk, feed Blaa-

leer, men ved Bearbeidning ere Muld og Leer blevne temmelig

blandede i Jordskorpen. Af det indsendte Kort over Terrainet,

der er meget bakket, sees det, at det uheldigviis har et stærkt

Fald (Vie), hvorhos Prøvehullerne kun ligge 50— 150 Fod fra en

brat Sænkning, hvis Bund ligger 20—30 Fod lavere, samt at Ter-

rainet synes at stige jevnt imod Syd, fra hvilken Side der altsaa

formodentlig vil strømme meget Vand til baade overjordisk og

underjordisk. Af Provehuller er der gravet 13 omtrent i Midten

af hver Maaned fra 12te September 1862 til 16de September

1863, og der er taget 8 Prøver af hvert Hul i de bestemte Dybder

ved Hjelp af en dertil forfærdiget skjærende Cylinder, der rum-

mede 106,86 Kubiktomme. Jordprøverne bleNe trykkede ud af Cy-

linderen, omgivne med Oliepapir og veiede saa hurtigt som muligt.
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Ved den forsle Gravning, i Midten af September, traf For-

fatteren Grundvandet i en ubetydelig Dybde; men ulieldigviis

bU'v han dog ved at tage alle sine Prøver fra det samme Ter-

rain, uagtet det kunde vides, at naar Fugtigheden var saa frem-

trædende i den tørreste Tid, maatte Jorden til alle Tider være

gjennemtrængt af Grundvandet. Denne Feil, som strider ligefrem

imod hans Præmisser, har havt til Følge, at hans Forsøg langtfra

have fort til det Resultat, hvortil de kunde have ledet, hvis han,

i Henhold til den forudskikkede ledende Tanke, strax havde op-

givet dette Terrain og valgt et andet, hvori Grundvandet havde

ligget dybere.

Efterhaanden som Prøverne vare optagne og veiede bleve

de opbevarede til Foraaret og da fuldstændigt' tørrede imellem

Stenene i en Teglovn, hvor det var let at sørge for, at Tempera-

turen i Lobet af flere Døgn holdt sig paa omtrent 100 Grader,

til Prøverne ikke mere tabte i Vægt, hvorefter den anden Veining

foretoges. Forfatteren har derhos bestemt Sammentrækningen,

som fandt Sted under Tørringen, idet han udskar et Stykke paa

7— 15 Kubiktommer af hver Cyhnder, og ved at sænke dette i

et dertil indrettet Glas med sleben Bund og planslebent Laag

bestemte Vægten af det uddrevne Qvægsølv. Resultatet af disse

Bestemmelser har han angivet i en Tabel tilligemed Vægten af

en Kubikfod Jord i naturlig Tilstand og Vægten af den i en

saadan Kubikfod Jord indeholdte Vandmængde for enhver af de

104 Prøver. Ved Siden deraf har Forfatteren angivet Vægten af

en Kubikfod af den tørrede Jord og et deraf afledet Tal, som

forholder sig som Sammentrækningen under Tørringen. I det

omhandlede Tidsrum har Forfatteren tillige anstillet en Række

Maahnger af Regnmængden. Resultatet af disse Bestemmelser

er at en Kubikfod naturlig, fugtig Jord har en Vægt imellem

102,8 og 129,6 Pund, og at Vægten af den deri indeholdte Vand-

mængde falder imellem 18,3 og 30,4 Pund, saaledes at denne be-

løber sig til 0,3—0,5 Kubikfod. Middeltallet for samthge Vand-

mængder viser, at en Kubikfod Jord har indeholdt 0,420 Kubikfod
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Vand, og lieraf fremgaaer at Jorden i hele Dybdon maa have

været mættet med Vand. Dette fremgaaer ogsaa at' nogle Iagt-

tagelser som Forfatteren har anstillet ved en lille IJrønd af

Drainrør, som blev anbragt i det første Provehul, da det tilka-

stedes; thi med Liidtagelse af Juli og August, da Vandet i denne

Brønd stod henholdsviis 2,3 og 3,6 Fod under Overfladen, saa

stod det bestandigt til en Høide af O— 1,1 Fod under den, og

dette gjør det sandsynligt for os, at der er stadigt underjordisk

Tilløb af Vand fra et høiere Terrain. Forfatteren bemærker og-

saa selv, at det »kun bliver i de allerøverste Prøver (i V2 Fods

Dybde) at den fra Veirliget hidrørende forskjeUige Fugtighedsgrad

giver sig tilkjende.«

Da Forfatteren saaledes maatte opgive Muligheden af at ud-

lede Love for Fugtighedens Bevægelse af de udførte Forsøg, saa

har han begyndt forskjeUige andre Forsøg for at komme til et

Resultat. Han indrettede 4 Fordampningsmaalere efter den Con-

struction, Undertegnede Colding har benyttet til at bestemme

Fordampningsmængden fra et blankt Vandspeil og fra en altid af

Vand gjennemtrængt Græstorv. Disse fire Apparater havde alle

en Overflade af I Q Fod; men Vandspeilet i dem blev vedlige-

holdt henholdsviis i Dybder af O, V:f, 1 og 2 Fod under Over-

fladen. Apparaterne henstode roligt fyldte med Vand i tre Maa-

neder fra Midten af Januar til Midten af April i hvilken Tid ingen

Synken kunde spores. Nu oppumpedes en Deel af Vandet,

Karrene dækkedes med en Presenning og efter 5 Dages Forløb

iagttoges Vandstanden ; derefter heldtes en bestemt Mængde Vand

til og efter 3 Dages Forløb iagttoges Vandstanden igjen, hvorved

det viste sig, at for den Vandmængde, som vilde hæve Vand-

speilet 1 Tomme i den tomme Kasse, steeg det 20 Tommer i

Jorden. Fra 10de Mai til 2den Oktober 1863 blev der foretaget

Forsøg med disse 4 Apparater, og det lader sig ikke nægte, at

Resultaterne ere interessante forsaavidt de give Indblik deels i

den Maade, hvorpaa Regn og Fugtighed trænge ned i Jorden,

deels i den Virkning, Fordampningen udøver i forskjeUige Dyb-
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der; men Torsogene svare ikke til Opgaven, der fordrer en na-

turlig Jordbund, medens vi lier have en kunstig. De viste imid-

lertid, at man \e(l al udskjære Jordmassen i dens naturlige Til-

stami og ondiyggeligt beklæde den et'terbaandeu som den blot-

tedes, niaatte ad den angivne Vei kunne komme til sa-rdeles

værdifulde Resultater.

Ved andre Forsog har Forfatteren søgt at komme til Kund-

skab om Vandets Bevægelse i de dybere Jordlag. Han gjor

nemlig den rigtige Bemærkning, at naar V^andet strømmer i en

vis Retning, maa Trykket aflage i Retning af Strønnnen, og at

man derfor kun behøver at inddrive Ror i Grunden til forskjel-

lige Dybder og iagttage Vandstanden i disse for at bestemme

Bevægelsens Retning. Forfatteren synes imidlertid ikke at have

opfattet dette Forhold klart, eftersom han ikke har benyttet det

uden i en enkelt Retning, og han har ikke engang anvendt det

paa de af ham selv udførte Forsøg i dette Øiemed. Han har

nemlig i Retning af Nord og Syd nedsat 4 Rør omtrent 2 Fod

fra hinanden , de to yderste kun til en Dybde af I Fod , men

de to mellemste til 3 og 6 Fods Dybde, I disse Rør iagt-

toges »Vandstandens Dybde under Jordens horizontale Over-

flade« i October Maaned, og Resultatet af 32 Maalinger var, at

Vandet i det sydligste Rør stod 0,16 Fod lavere end i det nord-

ligste og da Rørenes Afstand var 6 Fod, saa raaatte Overfladen

af Grundvandet have havt et Fald af ^'na imod Terrainets natur-

lige Fald, hvilket vistnok er usandsynligt. Betragter man Jord-

prøvernes Vandmængder, er der tvertimod Grund til at antage,

at Grundvandet har Fald med Overfladen, og de Resultater, For-

fatteren uddrager af disse Forsøg, ere sikkert ikke paalidelige,

men det er hans Fortjeneste at have henledet Opmærksomheden

paa, at man ogsaa kan benytte denne Methode til at bestemme

Vandbevægelsens Retning lodret nedad i Jorden. I den Hen-

seende vise hans Forsøg, at der i 3 Fods Dybde var V4 Fod

lavere Vandstand end i 1 Fods Dybde og Vio Fods lavere Vand-

stand end i 6 Fods Dybde. Forfatteren linder Forholdet saa

15
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mærkeligt, at han gjør Forsøget om og kommer til det samme

Resultat, men da han ganske overseer de horizontale Strøm-

ningers store Sandsynlighed , opgiver han det som upaalideligt

idet han bemærker, at dette Forhold sandsynligviis hidrører fra

et Sandlag, som ved Boringen fandtes i 2Vi Fods Dybde, og

som tjenende til at aflede Vandet formindsker Trykket i den

umiddelbare Nærhed.

Endelig har han indrettet et Apparat, hvis iJensigt var at

bestemme den Mængde Vand, den faste Undergrund lod trænge

igjennem i en given Tid. Det var en Tønde med gjennembul-

lede Bunde samt en fremstaaende Jernkrave ved begge Ender.

I dens Midte var anbragt et bevægeligt vandtæt Mellemgulv.

Tonden blev gravet ned i Leeret og tilpakket med Leer baade

paa Siderne og ovenover heelt op til Jordoverfladen. De to

Halvdele af Tønden stode i Forbindelse med Jordoverfladen ved

to Rør, igjennem hvilke Vand kunde tilgydes eller udtages og

ved Hjelp af en Krog, kunde Mellemgulvet løftes eller sænkes.

Efter at have fyldt begge Rum af Tonden, kunde han lade Ap-

paratet henstaae saalænge til Grundvandet havde taget sin na-

turlige Reisning over Tønden, fra hvilket Øieblik der altsaa var

samme Tryk i og udenom Tønden i den Dybde, hvori dens ne-

derste Krands befandt sig. Han kunde da ved at løfte iNIellem-

gulvet fylde Vand i den nederste ])eel at Tønden , og af N and-

mængden bestemme, hvormeget Vand der i en given Tid havde

trængt igjennem en n Fods Overflade af Leerlaget. Det Resul-

tat, han fandt for det omhandlede Terrain, var, at Leret var

saa vandtæt, at der paa et Areal af 1 Tønde Land i 24 Timer

kun synker 10 Kubikfod Vand lodret nedad. Gaaende ud herfra

giver han til Slutning en Oversigt over Vandbevægelsen i det

omhandlede Tarrain, idet han antager at hvad der overskrider

disse 10 Kubikfod enten fordamper, optages af Planterne eller

løber af som Overiliidevaiid : men denne Oversigt er som sagt

ikke paalidelig, da del næsten kan betragtes som beviist, at en
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betydeliy hccl al' \ andel liiidcr underjordisk AHolt ]iarull('ll nu^d

Jordoverfladen.

Det vil lu'raf frenigaae, at den første Forfatter i det Væ-

senllijie har losl den af Selskabet stillede Opgave, og vundet

særdeles smukke og vigtige Ilesullater, og vi foreslaae derfor at

tilkjeude ham den udsatte Præmie. Forfatteren af den anden

Alhandling har været uheldig i Valget af Terrain , og har derfor

ikke kniuiet opnaae saadanne Resultater, som Opgaven fordrede;

men han har behandlet sin Opgave med en stor Dygtighed og

naact særdeles vigtige Resultater og vi indstille derfor , at der

tilstaae? ham den samme Sum som Relønning og Opmuntring

til fortsalte Undersøgelser under gunstigere Forhold. Fremdeles

indstiller Udvalget, at den belønnede Afhandling optages i Sel-

skabets Skrifter, den anden, naar Forfatteren har foretaget saa-

danne Forandringer med Hensyn til Detailler, hvorom Comiteens

Medlemmer vil meddele ham nærmere Oplysninger.

Den I Ode Januar 1 854

G- Forchhammer. C. Holten. A, Colding.
Allatter.

Selskabet bifaldt alle Comiteens Indstillinger.

Ved Aabning af Navneseddelen til den priisbelønnede Af-

handling med iMottu »Omnis vera cognitio cognilione speciosa

innitatiu"" fandtes at Forfatteren var Overlærer J. T. JoJmstrirp

i Sorøe, og efter at Forfatteren til den anden Afhandling med

Motto »Notre temps est celui de la science » i de offentlige Blade

var opfordret til at give sit Samtykke til Navneseddelens Aab-

ning, meldte Cand. polyt. Bing paa Nørre P^lkjær ved Hjørring

sig; da Seddelen indeholdt samme Navn erholder han en Sum

af 300 Rdl. til Relønning og Opmuntring til fortsatte Under-

søgelser under gunstigere Forhold.

15*
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Priisop^aTcr.

Den inathemntiske Klasse.

Blandt Tychos Disciple er der unægtelig ingen, der har

skaffet sig et større TSavn i Astronomien, end Jyden Christian

Severin Longomontanus. Imidlertid stemmer den Dom, som at

nyere Historieskrivere, der langtfra altid have truiret det Rette,

er bleven fældet over hans Hovedværk »Astronomia Danica",

kun lidet overens med den store Anseelse, hvori denne udførlige

Lærebog aldeles upaatvivlelig maa have staaet i den første Halv-

deel af det syttende Aarhundrede. Og i Virkeligheden gjør

Longomontans Stilling imellem Tycho og Kepplei- det vanskeligt,

nøie at afgjøre, h\ilke nye Methoder af ham ere blevne indførte

i Astronomien og Irvilke Modifikationer af Tychoniske Frem-

gangsmaader og Theorier, der skyldes ham alene.

Af disse Grunde onsker Videnskabernes Selskab en kritisk

Vurdering af Longomontans »Astronomia Danica« , saaledes at

Besvarelsen, der i hvert Fald forudsætter grundig Fortrolighed

baade med Tychos og Kepplers Skrifter og overhovedet med

Datidens trigonometriske og astronomiske Værker, — bestemt påa-

viser de nye Skridt, der i de antydede Retninger, navnlig hvad

angaaer de trigonometriske Relationer samt den sphæriske Astro-

nomie og Solens, Maanens og Planeternes Theorier, bør regnes

Longomontan til Fortjeneste. Endvidere maa der, tildeels paa

Grund af disse Specialundersøgelser, anvises »Astronomia Da-

nica« den Plads, den efter Forholdenes Natur maatte komme til

at indtage , og i Virkeligheden ogsaa har indtaget blandt hiin

Tids udførlige, systematiske Fremstillinger af Videnskaben.

Den physiske Klasse.

For selve Klassens Priismedaille har Selskabet allerede iljor

udsat den Opgave, der vedkommer Aaret, da Klassen ønskede
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at give en længere Tidsfrist tilTilvtMcliringolson af do nnskodo Oplys-

ninger, men gjenlager den iicr idel den iiciivisci- til S. 233— 39.

)l')et synes, som do mandliiio Individer af Slimaalen — Myxine

glutinosa Linn. — endnu Ikke ere kjendto , og- under alle Om-

stændigheder kunne de kun være det paa en hoist ufuldstændig

Maade ; selv til det (jvindelige Kjon af denne Fisk have vi kun

et nlilfrodsslillende Kjendskab, idet alle do mangfoldige liidlil

undersogte Hunner have været udvoxne, eller idetmindstc more

onti halvvoxno Individer. Det bliver derfor høist tvivlsomt, om

Hannerne og de yngre eller spæde Hunner ere aadselædende

ligesom de gamle, forplantningsdygtige Hunner, eller om de i

det Hele le've paa samme Maade som disse; man kan end ikke

vide, om de ikke have en heel anden Form end Hunnerne.

Selskabet udsætter derfor sin Guldmedaille som Priis for Belys-

ningen af disse Punkter i denne mærkelige Fisks Liv og LM-

vikling.

Det er en Selvfølge, at Selskabet venter Besvarelsen led-

saget med oplysende Tegninger og (hvis fornødent) med Indivi

der af de forskjellige Aldre og Kjon, opbevarede paa hensigts-

mæssig Maade ; men da Selskabet ikke tør haabe, at de ønskede

Oplysninger skulle kunne tilveiebringes i den sædvanlige Tid,

der indrømmes til Besvarelsen af dens Opgaver, har det foiot

et Aar til denne Frist, og udsætter derfor denne Priisopgave for

Aaret 1865 samtidigt med den ovenstaaende for Aaret 1864.'-

Den historiske Klasse.

Urnelwved-Thing kommer frem i den danske Historie alle-

rede kort efter Christendommens fuldstændige Befæstelse her i

Landet, og siden mere og mere gjennem 4— o Aarhundreder.

Kongerne indfandt sig paa dette Thing, Domme afsagdes der,

ligesom ogsaa ordnede Folkeforsamlinger fandt Sted der, og det

greb dybt ind baade i de sønderjydske Forhold og i Rigets i

Almindelighed. Der savnes dog en omstændelig og klar Frem-

stilling af denne i fjernere og nærmere Henseende meget vigtige
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Gjenstand, og Materialier til en saadan Freinstilliiig cre ficersidige

og mangle ikke, om de end ei ere paa rede Ilaand, men skulle

søges og for en Deel ere utrykte. Videnskabernes Selskab øn-

sker derfor at fremkalde en, paa ombyggeligt og noiagtigt Kilde-

studium og tilbørlig Paaagtning af alle vedkommende indre For-

hold grundet Undersøgelse af dette Æinne, og udsætter derfor

som Priisspørgsmaal for indeværende Aar:

•> Urnehoved -Tbings Oprindelse, dets Beskaffenhed og

Virksombed, og dets Forbold til det almindelige Landsthing i

Viborg.«

For det Thottske Legat.

Selskabet ønsker efterbaanden at fremkalde en Række af

chemiske Undersøgelser over de vigtigere af vore vildtvoxende

Planter. Da der imidlertid ved fomd at angive en bestemt en-

kelt Art af Planter til saadanne Undersøgelser, let opstaaer for-

skjellige praktiske Vanskebgheder, f. Ex. at vedkommende Plante-

art ikke træffes i de Egne, hvor en eller anden af de yngre

Mænd, som kunne foretage saadanne Undersøgelser, opholder sig,

saa udsætter Selskabet i Almindelighed en Præmie af 200 Ild.

for en efter Videnskabernes nærværende Standpunkt foretagen

Undersøgelse over en eller anden af vore vigtigere vildtvoxende

Planter, hvis chemiske Bestanddele endnu ikke ere tilstrækkeligt

oplyste.

For det Classenske Letfat.

I. Spørgsmaalet om, hvilken Beskatningsmaade paa Produk-

tionen af Brændeviin man maa ansee for gavnligst, naar man

tager tilbørligt Hensyn saavel til Statskassens som til Producen-

ternes og Uandmandens sande Fordeel, er bleven Gjenstand for

nye Undersøgelser efter at man i Udlandet har forsøgt at bruge

Runkelroer istedetfor Kartofler til Brændeviin og Qvægfoder. Da

dette Spørgsmaals rette Besvarelse for Danmarks Vedkommende
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kan lili\(' af stor Vigtiglied, og Selskabet antager at cii historisk

paa statistiske og tecliiiiske Oplysninger grundet Fremstilling af

IJra'ndeviinsprodiiktionens Udvikling lieri Landet og i Nabolandene

kan have stor IJetydning for vor Agerbrug og Industri, saa nd-

sætter Selskabet en l'ru'iiiie af "idO l\d. for en historisk kritisk

rreinstilling af IJra'ndeviinsprodiikliniicns ld\ikliiii: hrri [jandel

og i de nærmeste Nabolande.

2. Da det bar \iist sig, at de fleste Metaller, som ere ud-

fældede paa elektrisk Vei have eiendommelige Egenskaber, som

ere af Betydning for deres techniske Anvendelse, udsætter Sel-

skabet en Præmie af 200 Rd. for en Undersøgelse over de ved

Elektrolysen udfældede Metallers eller Metallegeringers Egenska-

ber i Sammenligning med samme ^Metallers eller Metallegeringers

Egenskaber, naar de ere fremstiUede paa anden Vei.

Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne i Almindelighed være

aflattede i det latinske, franske, engelske, tydske, svenske eller

danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens

Navn, men med et Motto, og ledsages med en forseglet Seddel,

der indeholder Forfatterens Navn. Stand og Bopæl, og som bærer

samme Motto. Selskabets i den danske Stat boende Medlemmer

deeltage ikke i Priisæskningen. Belønningen for den fyldest-

gjørende Besvarelse af et af de fremsatte Spørgsmaal, for hvilket

ingen Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille , af 60 danske

Dncaters Værdi.

Priisskrifterne indsendes inden Udgangen af Octoher Maa-

ned ISGo til Selskabets Secretair, Conferentsraad og Professor

Dr. G. Forchhammer.

I Anledning af den foranstaaende (S. 231) af Videnskabernes

Selskab forAaret 1865 udsatte Prisopgave om Slimaalen \Myxine)

havde Hr. Professor Steenstrup gjort følgende Meddelelse til den

physiske Klasse, og i Overensstemmelse med dennes Udtalelse

fremsatte han den igjen for Selskabet:
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»Videnskabernes Selskabs physiske Klasse har som Pris-

sporgsmaal at besvare inden Udgangen af October 1865 allerede

iQor stillet den Opgave, at oplyse Kjønsforholdet og nogle af

IMviklingsforholdene hos Slimaalen, Myxine gluttnosa Lin.^ idet

man nemlig hidtil slet ikke synes at have seet mandlige hidivider

af denne ved Bygning og Levemaade lige mærkelige Fiskeform, og

man af det qvindelige Kjøn heller ikke synes at kjende andre

Individer end saadanne, som allerede ere med mindre eller mere

udviklede Æg. De yngre og uudviklede Fisk af dette Kjøn ere

altsaa forblevne os ligesaa ubekjendte som Hannerne, og i det

Hele synes Litteraturen ikke at indeholde Oplysning om, at Na-

turforskere have seet Individer under 8 (9) Tommers Længde,

medens hine større ægførende Hunner, der hidtil have været

Gjenstaud for Lndersøgelse, og det ikke just i noget ringe Antal,

hyppigst have havt en Størrelse af 10— 12—13 Tommer. De

Individer af disse, der have havt de største eller mest udviklede

Æg, have stedse været betragtede som Hunner med fuldt-

udviklede Ivjønsstoffer og til denne Opfattelse har der

været meget vægtige Grunde. De have nemlig ikke alene havt

Æg, der i Størrelse langt overgik de modne Æg, som man fin-

der hos deres nærmeste Slægtninger: Negenøinene"), Fetromyzon^

men de fleste af dem have endog havt et Sæt af disse (J2— 16

—20) særdeles store, af ^2— -/s Tommes Længde og af 2—2V2'"

Tykkelse (figg. a. og b.i, og diss£ Æg, som have ligget i en

perlesnorformig Række langs med Ilanden af den krøslignende

Æggestok, have derhos ligget saa løst omviklede af dettes Hin-

der, at de meget let faldt ud i Bughulen: følgeligen var det

ganske naturligt at betragte dem som Æg. der vare færdige til

at lægges. Fra en saadan Opfattelse af disse ægførende Indi-

') Jec beholder denne gamle Form for Navnet, da jeg er noget uvis om
Ordets rette Form og Afledning, derimod vis paa, at Formen «]siøine' er

en urigtig Danisering og at parallelisere f. Ex. med Misgrebet pludselig

at indforc Plantebenævnelseu »Natskysge« for det gode gamle »i^'^a^s^•ade•

af Ængstelse for den formentlige Tjskhcd i dette Ord (NaclilschaUenl.
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vider irik ogsaa Prisopgaven ud, mon donno or ncppe rigtig og

den synes at niaatte forlades, hvis man ved planmæssige Under-

sogelser og ikke blot ved et tilfældigt [.ykketræf vil naae til de

Oplysninger, som Selskabet har onsket at fremkalde og som

vistnok ingenlunde ere leterhvervelige.

Sporgsmaalet om Slimaalens Kjønsforhold og yngre Udvik-

lingstrin har længe været af en stor almindelig zoologisk Inter-

esse, og denne er endog bleven større, efterat de senere Aar

have bragt os til en fuld Erkjendelse af Negenøinenes stærke og

mærkværdige .Metamorphose. Ligesom jeg derfor af disse nær-

staaende Fiskeformer for mine Forelæsningers Skyld — for selv

at kunne have en fastere Kjendsgjerningernes Grundvold at staae

paa og for at kunne paavise bestemte Trin i denne pludselige

og uventede Forvandling af den ene Fiskeform til den anden —
i en længere Aarrække maatte lade indsamle et betydeligt Antal

af Individer til forskjellig Aarstid og fra flere Egne i Landet,

saaledes har jeg ogsaa med Hensyn til Spørgsmaalet om Slim-

aalen i tiere Aar ladet mig det være magtpaaliggende at indsamle til

Universitetets zoologiske Museum alle de Individer af denne Fisk,

jeg har kunnet faae, og Antallet har ikke været ubetydeligt. —
Alle disse til temmelig uhge Aarstider erholdte Slimaal, have

med Undtagelse af et Par Stykker som ret strax i del Følgende

skulle nærmere bHve omtalte, frembudt de samme Forhold i

Æggene, som findes tidligere beskrevne*). Indsamlingen er

imidlertid bleven fortsat efter Prisspørgsmaalets Udsættelse ifjor

og iblandt de, siden den Tid erholdte. Individer er der eet eneste,

der giver Oplysning om, hvorhen de nylig nævnte enkelte Und-

tagelser i Æggets Uddannelse sigtede. Istedetfor at de hidtil

') F. Ex. tios Wright, Friis och Eckstr'om i Skandinaviens Fiskar. S. 125—

26 ((ite Heftei 1840. Hos Kroijer i Danmarks Fiske. III. S. 1079 1853.

Derimod er det f. Ex. kun om unge og meget smaa Æg Talen er, naar

det hos Yarrell. Brit. Fish. 3th Edition 1859 p. 15 hedder: -The ova

are of fhe same colour, size and form as thosc of theLampern — that

is small, round and yellow«.
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som aldeles fuldmodne betragtede Æg have hin langstrakte ellip-

tiske, noget agurkelignende Form, svagt tils[)idset i begge Ender

(figg. a. ogb.), vare disse Undtagelser næsten dobbelt saa tykke i

Forhold til La^ngden og ikke tilspidsede i Enderne (llgg. c. d. og e.).

IJgesom de første laae de, i en lang l\a'kke, indhyllede i yEgge-

stokskrøset og faldt let ud i IJughulen. I det sidsterholdte In-

divid havde Æggene nu ikke alene samme betydeligere Størrelse

og mere ovalelliptiske Form , men desuden vare de omgivne

O., L

med en noget fastere, na^sten hornagtig Æggeskal, der i Enderne

var forsynet med et stort ^Viital svagt krogede eller S-boiede Ilorn-

traade. Hver Horntraad ender i et hovedformigt Parti med tre

eller fire ndstaaende Flige eller Modhager og faaer derved lige-

som nogen Lighed med et Skibsanker. Traadene minde, om

end noget fjernt, om de fra Rokkernes og Ilaiernes Æg nd-

gaaende llorntraade, ligesom Skallen selv minder om de faste

Kapsler hos disse nriiskfisk. De hosstaaende Figurer anskuelig-

gjore saavel Kapslernes Udseende (f. g.) som Maaden hvorpaa de

— der vare ialt tilbage af dem 6 — hang i Æggestokskrøset (h** og
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h***) sammen med Æu: al samme lldseeiide som c. d. e. {\'\^. li*) o^'

med et stort Antal kim lidt udviklede tE^' (o. o. i li^-. li.). l-'i-

giireriK! ere alle i naturlig Storrelse, med Indtagelse uf g, der

fremstiller I' nogle Gauge forstorret, fur bedre at vise Ilorn-

traadeues l'orni. J)csva'rre havde denne Slimaal va-ret slemt

mishandlet af Fiskerne, jeg formoder derved, al vn I'isker har

traadt paa den, efterat den var udtaget af Aadsel-Fisken , thi (!t

storre Antal af de store Æg vare knuste og Æggeblommerne

af dem laae udqvasede i Bughulen; heller ikke i Kapslerne var

der mere end Spor af Blommemassen. Æggekapslernes Kroge

var vanskelige at udvikle af Krøshinden (h** og g***); de store

Æg laae paa sædvanlig Maade indhyllede i denne (h*).

To Slutninger synes deraf at kunne drages med nogenlunde

Sikkerhed, den ene: at Æggene paa Grund af de mange Modhager

maae være bestemte til at lueftes paa særegen Maade til andre

Gjenstande eller maaskee til hinanden indbyrdes, den anden: at

de hidtil i det store Antiil fangede og undersøgte Slimaalhunner

ikke have været i sidste Stadium af deres Kjonsvirksomhed. I

modsat Tilfælde vilde ellers upaatvivleligen en saa besynderlig

Form af Æggene ikke have undgaael Opmærksomheden. Men

ved dette Sidste styrkes vi igjen i den Formodning , al Fiskens

bekjendte Levemaade, nemlig som Aadselæder, selv for Hunnerne

maa være en kortvarigere og forbigaaende, der maaskee kun

er fornøden for vEgmassernes Udvikling indtil en vis Grad, og at

den senere afløses igjen af en ganske anden. Det er deraf atter

en Selvfølge, at de os manglende Led af Kjøunene og L'dviklin-

gen langt snarere ville være al erholde paa enhversomhelst anden

Maade, end det store Antal af de hidtil erholdte, og maaskee

ogsaa snarere paa ethvertsomhelst andel Sled eud disse. Forsaavidl

de hidtil undersøgte Slimaal ikke maatle være tagne, efterat de

havde boret sig ind i Torsk eller andre slørre Fisk, som ere

døde paa Krogene tæt ved Havbunden — og delte er vist Til-

fældet med det langt o^'erveiende Antal af dem — saa ere de

tagne paa selve Krogene, idet de have søgt at sluge Beilet eller
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Agnet, men dette er dog kun sjældnere Tilfældet. Hvorledes

Individet med Æggekapslerne var fanget, kan ikke længere op-

lyses, da det blev indsendt i Spiritus niellem (lere andre; det

blev indsendt til IMuseet i September og er vislnok taget kort

Tid, eller dog kun faa Uger, forud.

Den foranstaaende Iagttagelse syntes mig vel egnet — om

ikke til at lede I ndersøgelsen i en bestemt Relning, saa dog til

at lede denne bort fra en Retning, som man Indtil bar fulgt og

vistnok ogsaa snarest vilde følge, men i hvilken det nu synes

at Resultat mindst vil være at naae, og derfor meddelte jeg den

i den pbysiske Klasse i det .Mode, da de øvrige Prissporgsmaal

for Aaret 18G5 drøftedes. Da Klassen var af samme Mening,

har den anseel det rigtigst til Veiledning at offenliggjøre den,

eftersom der endnu stod i '/'.- Aar tilbage af den Tidsfrist, der er

givet til Undersøgelserne og Besvarelsen af Selskabets Opgave.

I Overensstemmelse hermed er det, at jeg meddeler den i dette

Møde i Videnskabernes Selskab.«*)

Selskabet bifaldt delte, og besluttede Meddelelsen trykt sam-

lidigen med Prisopgavens Gjenoptagelse mellem de andre Pris-

opgaver for 18(35.

*) T i 1 1 æ g s a n m æ r k n i n g.

t. Den eneste Angivelse, der forekommer mig ;it kunne tyde lien paa,

at et mindre Stadium end 8—9 Tommers Individer af Siimaalen var blevet

iagttaget af Naturforskerne, er den besynderlige Angivelse i sidste (tredic,

1859) Udgave af Yarrels' Britisti Fishes ved Richardson., ifølge hvilken en

syv Tommer (»seven inches") lang Branchiostoma lanceolatum er fanget

i the Moray Firth (I. p. -4— 5). At denne Branchiostoma ikke kan blive

7 Tommer lang, ja ikke kan naae det Halve af denne Længde, det vil

vist Fnhver indromme mig. Der er altsaa skeet en Forvexling med en an-

den Havfisk, som maa idetmindste ved en flygtigere Betragtning have havt

noget af Branchiostomens Udseende og som ikk'' kan have hort til Hverdags-
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fiskene. Naar man ikke vil i-suic ailfor nu'i;ot i dot llriinoiige, sjiics mig ikke

let andre Saltvandsfisk at kunne liave været Gjeiisland for en saadan Sam-

menblanding end enten en Leptocephalus Morrisii elier et yngre eller mindre

Stadium af Myx'me, .og da de sorte store Oine hos den forste ikke let ville

tillade Korvcxling med den blinde Brancliiostovia, falder min Mistanke natur-

ligvis stærkt paa den blinde Myxine.

'2. 1 Forbindelse med Foranstaaende niaa det være mig tilladt at anliolde

og i dens Vandring standse en anden og rigtignok meget besynderlig Mystification,

som i samme, ellers saa fortrinlige, Værk har indsneget sig med Hensyn til

Branchiostoma lanceolatuni, dens Bevægelse, Bygning og Levevis, og ligeledes i

Udgaven fra 1859. Side G-7 er der nemlig efter TF. R. Wilde M. R. 1. A. med-

delt en livlig Skildring af to Former (two descriptions) af formentlige Bran-

cliiostomer, benævnede med de rigtige Navne for disse Fisk: "Lancelet«,

« A^nphioxits lanceolatiis of \'ane\". Efter at have beskrevet deres Vandklarhed,

Form og Bygning — den ene lancctdannet, 6 eller 7-sidet, og med den bredeste

af disse Sider vare Individerne sammenhæftede og dannede Strænge af G—

8

Tommers Længde, den anden tyndere udstyret med en stor Rygfinne i uafbrudt

Bevægelse om dens smalle Rod, den ene 1^", med et stort indre Rum, hvoraf Vand

pumpedes ud og ind, den anden 2^— 3"', med blaafarvede Indvolde o.s. v. o. s.v.,

— slutter Iagttageren saaledes: »Mr. Yarrel in his beautiful work on Bri-

tish Fislies, has placed this singular little animal among the finny tribe.

With all due deference to him'I would suggest the following reasons for ran-

ging it With the mollusca: the absense of vertebral column, the transparency,

and the thin flexible skeleton of the animal being external."

Til Undskyldning for denne Hr. Wilde's Betragtning, at Branchiostoma

kunde være et Bloddyr, tilfoies umiddelbart af Udgiveren: »At the time of

whriting this Mr. Wtlde was not aware of the dissections and conseqvent

conclusions of olhers " S. 7. Men hverken for Iagttageren, Hr. Wilde, eller

for Afbenytteren af Iagttagelsen, Hr. Bichardson, er det gaaet op, at de vand-

klare Former, der beskrives og hvis Livsyttringer, Bygning og Levevis saa

uberettiget og forstyrrende her indsprænges imellem Branchiostoma s, aldeh s

ikke ere Branchiostomer, ja slet ikke have noget med hidtil beskrevne Fisk

at gjøre, men ere velbekjendle almindelige Bloddyr, nemlig — Salper og

Bterotracheer (Mgv Firoler); den forste er maaskee <SaZ^a rimcMja;« CA«/«. (fusl-

formis Cup.) !
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Sags- og Navuefortcgiielsc.

Aberrationsphænomenet , en Simplidcation af et Besselsk Theoroni vcdrorende

dette, meddelt af Prof. UArrest. S. 29—33
Andræ , Gelieime-Etatsraad , deltager i Klasse-Bedommelsen af den indkomne

Besvarelse af det mathematiske Prissporgsmaal. S. 219— 20.

ApoHon sauroldonos Og Apollon tortor, S. 52— 60, S. 60— 73. Den vaticanske

Apollo, S. 60—73.

Anthropological Society i London træder i Forbindelse med Videnskabernes

Selskab. S. 143.

Asymmetrien eller Skjævheden hos Flynderne i liere Henseender oplyst af Prof.

Steenstrup. S. 145— 194.

Athenæernes dramatishe Foesie, dens Frugtbarhed og Betingelser Gjenstand

for Conf. Madvigs Foredrag. S. 21.

Atlanterliavet , det nordligere, Vandets chemiske Beskafleniied i Overfladen og

indtil en Dybde af 10,000 Fod. S. 107—115.

Baggesens »Pbilosophischer Aachiass«, understottet af Selskabet, omdeles til

Medlemmerne. S. 143.

Bendz, Etatsraad, Medlem af en Comitee til Bedommelse af Dr. med. B. Berghs'

Afhandling om Aeolidiaderne. S. 35, 103— 5.

Bergh, Dr. med. i?., indsender en Afhandling om Aeolidiaderne, som ban

ønsker optaget i Selskabets Skrii'ter, S. 35. En nedsat Comitees

(Et Bendz, Prof. Hannover og Prof. Beinhardt) Udtalelse om den,

S. 103—105.

Brændevinsproduhtionens Beskatningsmaade , Gjenstand for et Prissporgsmaal

for 1S65. S. 232-33.

Bruslens Dannelse og Udvikling, Gjenstand for en Meddelelse af Prof Dr.

Hannover. S. 16.

Caparrosa do Campo, det brasilianske Navn paa Prof. Lunds nye Theeplante.

S. 1.

Cliemish Undersøgelse af en af de vigtigere vildtvoxende indenlandske Plan-

ter, Gjenstand for en Prisopgave. S. 232.

Cijio Balsavio, det brasiliaTiske Navn paa en ny Krydderplante: Mikania aro-

matica UnieU. S 6.

Classenske Legat: Prissporgsmaale for dette for 1865 ang. Beskatningsmaaden

paa Produktion af Brændevin og ang. de paa electrisk Vei udskilte

Melallers og Metallegeringers Egenskaber, S. 232—33; de besva-

rede Prissporgsmaal for foregaaende Aar bedomte, S. 220—229.
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Coldiny , St;\(lsinm'iiii'iir, l'orclu'Liucr en Ariiiiiidliiiii (nn Lcinciic loi- llNdciHlc

Lci;emL'r.s iJevægclse i bcgra-'iidscdc Lediiiiii^cr oi; i frie Stroiiiiue,

S. 1 IS— 135; deltager i Klasseljedomiuelscii al' de indkomiie Piis-

afliaiidliiiuer om .liirdliiiiidtMis Fiigliglicdsforliold, S. 220— 229.

Constimtin den Store: VA Hiev Ira ham til Eusebius fra (^u'sarea oplyses 1 et

Foredrag al' Prof. l)r. Scharlini/. S. IA3.

Comitecr, nedsatte af Selskahct, om Anvendelse af den aarligc Indtægt af den

Iljelmsljerne-Rosencroneske Stiftelse, S. 1:5, 14; til Bedommelse af

Overlærer JoJinstntps Afhandling om Fa.xokalkens Dannelse, S 14;

Prof. Ste2:>hens's Andragende om Understottelse til del store Hnne-

værk, S. IG, 17-- 19; om Dr. med. li. Berghs Afhandling over

Acolidiaderne, S. 36, 103— 5.

Ciiniarhi indeholdes i Mikania aromatica, S. 7—9, efter Piof. Scliarlings Un-

dersogelse.

D'Arrest, Prof., meddeler: Sinijilitieation af et Besselsk Theorem vedrørende

Aberrationsphænomenet, S. 29 ; AH'atler af Klassebedømmelsen af

det mathematiske Prissporgsmaals Besvarelse, S. 219—20

Duuhrée, A., Professor i Paris, valgt til .Medlem af Selskabets physiske Klasse.

S. 215.

D'wnysosfesten, Antallet af de Tragedier og Komedier, den aarligen, som regel-

mæssig Tribut til Guden, F'esten og Folket, krævede. S. 23 og folg.

Doclum, van, Admiral, har skallet Vandprøver fra Oceanet til chemisk Under-

søgelse. S. 109.

Dramatith Foesie hos Athenæerne , Bemærkninger om dennes Frugtbarhed og

Betingelser foredragne af Gonf. Madvig. S. 21.

Elaclustodon Westermanni, en ny Art og Slægt af Rachiodontidernes F"amilie.

S. 198— 210.

Eros, den capitolinske med Buen, S. 47— 52.

Eusebius {ii\ Cæsarea, et Brev til ham fra Gonstantin den Store, oplyses i

et F'oredrag af Prof. Dr. theol. Scharlmg. S. 143.

Farre, AIi)h., Professor i Geneve, hans Garte géologique des partics de la

Savoie, du Piemont et de la Suisse, voisines du Mont Blanc frem-

lægges af Prof. Steenstrup, som dertil knytter Bemærkninger over

dette Arbeide. S. 107.

Faxokalkens Dannelse, Gjenstand for en Afhandling, indsendt til Selskabet af

Hr. Overlærer Jolmstrup. S. 14.

Feddersen, Arth., const. Adjunct i Viborg, er behjælpelig med Indsamling af

Data til Kundskab om det statiske Forhold mellem F'lynderafvigel-

serne. S. 192— 93.

Fitzroy, engelsk Admiral, ved hans Bistand erholdes Vandprøver fra det

iXordallanliske Ocean i alle Dybder til chemisk Undersøgelse, S. lOS

og folg.; valgt til Medlem af Selskabets physiske Klasse, S. 215.

Flydende Legemers Bevægelse i begrændsede Ledninger, F"'oredrag derover

af Stadsingenieur Colding. S. 1 IS— 135.

Flyndre (Pleuronectides) og Flynderskjcevlteden , Gjenstand for Prof. Steen-

strups Betragtninger og Undersøgelser. S. 145—194.
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Forchhamnier, Confeientsraad , Selskabets Secielær: Medlem af en Comitee

ang. Anvendelsen af den aarlige Indtægt fra den Hjelmstjeme-

Eosencroneske Stiftelse, S. 13—14, og af Comiteen til Bedømmelse

af Overlærer Jo/msfmps Afhandling om Faxokalken, S. 14, 139—41;

meddeler Resultater af sammenlignende Tndersogelser om Vandets

Sammensætning i det nordatlantiske Ocean, udenfor Irland
,

paa

Overfladen og i en Dybde af indtil 10,000 Fod. S. 107—115, og

Notitser om den sandsynlige Forekomst af Juraformationen i det

nordlige Jylland, S. 135—139; meddeler Notits om en Muurkalk

fra de gamle Befæstninger ved Dannevirke, S. 195—98; deltager i

Klassebedommelsen af Besvarelserne af Prisopgaven om Jordbun-

dens Fugtighed, S. 220—29.

Friis, Pastor i Horne i Vendsyssel, indsender Jurafoisleninger og er behjæl-

pelig med Stenenes Undersøgelse ved Hirtshals-Stranden. S. 137.

Galvaniske Apparaters Natur og deres VirJcninger, herom et Foredrag af Prof.

J. Thomsen. S. 214.

Gislasan, Prof., Medlem af Comiteen til Erklæring over Prof. Stephens's An-

dragende om Understøttelse fra Selskabet til Udgivelse af sit store

Arbeide over de ældre Runer. S. 16, 17— 19.

Glossarium Danicum, Udgivelsen af 2den Deel, understottes af Selskabet.

S. 215.

Golfstrømvien , dens Udbredning, Dybde, Hastighed o. s. v. paa forskjellige

Punkter, Gjenstand for Betragtninger og Beregninger i Hr. Stadsin-

genieur Coldings Foredrag, S. 129—135; smlgn. Conf. Forchham-

mers Undersøgelse om samme Strøm og de, der krydse den, S. 108

og følg.

Eaar, af Mennesker, fra Broncealderen , ifolge Prof. Scharlings Undersøgelse

undergaaede en Art Garvning ved Indtrængning af Jernilte og Kie-

selsyre. S. 11— 12.

Hannover, Prof. Dr. A., meddeler Undersøgelser angaaende Bruskens første

Dannelse og Udvikling, S. 16, og over indkapslede Indvoldsorme,

S. 103; Medlem af Comiteen til Bedømmelse af Dr. B. Berghs

Afhandling om Aeolidiaderne, S 35, 103— 5.

Havvandets Summensætning i Nordatianterhavet udenfor Irland i Overfladen

og indtil en Dybde af 10,000 Fod, undersøgt af Conf. Forchham-

mer. S. 107—115.

Eertzsprung, S., Cand. mag.; hans Besvarelse af den mathematiske Opgave

om Maskelyyie's Observationer af svage Smaastjerner tilkjendes

Prisen. S. 219—20.

HJehnstjeme-Bosencroneske Stiftelse. Direetionen for denne meddeler Selska-

bet Fundatsen for Stiftelsen og Underretning om den Sum, der til

December Termin vil blive Selskabet udbetalt: 478 Rd. 93/3 m. m.,

S. 13; en nedsat Comitees Betænkning over Anvendelsen af denne

aarlige Indtægt, S. 14, smlgn. S. 19 og 46 og S. 215.

Holten, C, Prof., meddeler Iagttagelser over Nordlysets Krone, S. 26— 29;
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AlVatltT af hlasschedommelsen over de indkomne Besvarelser af

Prissporgsiiiaalct om Jordbundens Fugtighedsforhold, S. 220—29.

Indvoldsorme, indkapslede. Iagttagelser derover meddelte af Prof. A. Han-

nover. S. 103.

Integration af Differentialligningen

'dx'^ ^\dx)P^-t- Qi^.] +i2| + Å'=

ved Faktorer alene indeholdende x og y. Meddelelse heroin af Prof.

A. Steen. S. 77— 101.

Johnstrup, Overlærer i Sorøe, indsender til Selskabet en skreven Afhandling

om Faxøkalkens Dannelse, S. 14; Comiteen til dens Bedømmelse

S. 14; Bedømmelsen S. 139—41; Forfatter af en prislønnet Afhand-

ling om Jordbundens Fugtighedsforhold, S. 229; smlgn. S. 143^

220-24.

Jordbundens Fugtighedsforhold. Prisafhandlinger herom indkomne, S. 143, og

bedømte S. 220—29; see Johnstrup og Ring.

Juraformationens sandsynlige Forekomst i det nordlige Jylland. S. 136— 39.

Kafein, Maaden at undersøge det paa, S. 2—9; indeholdes i Bladene af

yeea theifera, S. 3— G.

Kassecommissionen forelægger Regnskabsoversigt for 1862, S. 45—46, og

Budgettet for 1864, S. 212—14.

Klumpfisk, kjæmpestor, opdreven ved Sevedøe , indsendt af Hr. Birkedom-

mer Fiedler til Universitetsmuseet, beskreven af Prof. Steenstrup

og By. Liltken, S. 36—43; Smaaformer af samme Slægt fra Atlan-

terhavet, indsamlede ved Kaptain Hygora og Kapt. Andrea, ligeledes

beskrevne og omtalte, S. 43.

Komedier , Antallet af de nye nødvendige for hvert Aars Dionysosfest og

Lenæerfest. S. 23 flg.

Kryolith-Industrien; en Udsigt over denne i Aaret 1862, meddelt af Prof.

J. Thomsen. S. 103.

Lenæerfesten ; de Komedier den fordrede. S 23 tig.

Longomontanus , Tycho; en kritisk Vurdering af hans «Astronomia danica«.

Gjenstand for den mathematiske Prisopgave for 18G5. S. 230.

Tvund, Prof. Dr. W., hjemsender en ny Theeplante, der beskrives af Prof.

Ørsted som Neea theifera og chemisk undersøges af Prof. Schar-

ling, S. 1— 6; og ligesaa en ny Krydderplante: Mekania aromatica.

Ørsted, S. 6—10.

Liltken, Dr. , et Fællesarbeide af ham og Prof. Steenstrup fremlægges i Sel-

skabet over en kjæmpestor Klumpflsk Mola nasus Rafin. og om
Klumpfiskene ialm. S. 36—43.

Madvig, Conferentsr., Prof.; Medlem af Comiteen om Anvendelsen af den aar-

lige Indtægt fra den Hjelmstjenie-Eosencroneske Stiftelse, S. 13— 14;

forelæser: »Bemærkninger om den dramatiske Poesies Frugtbarhed

hos Athenæerne og dennes Betingelser«, S. 21—26.

16
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Malms iMusee-Intendant) Iagttagelser over en Slethvarunge og over Flyn-

dernes Asynimetrie nærmere berørte. S. 168 og flg.

Maskelyne's Observationer af svage Stjerner; Prisspørgsmaalet herom tilfreds-

stillende besvaret i en indleveret Afhandling af Hr. Cand. mag.

Hertzsprung, S. 219—20; smlgn. S. 143.

Medlemmer, nye, optagne i Selskabet; indenlandske: Universitetsbibliothekar

Professor Thorsen, S. 102; udenlandske: (Sabine, Dauhrée, Sars,

Fitzroy) Side 215.

Metaller og Metallegeringer, de paa electrisk Vei udskilte; deres Egenskaber

Gjenstand for en Prisopgave for 1865. S. 2,33.

Meteorologisk Conutee, forbereder et nyt Hefte af CoUectanea meteorologica og

andrager om Tilskud dertil. S. 35.

Mikania aromatica, beskreven af Prof. Dr. Ørsted, S. 10— 11; undersøgt

chemisk af Prof. Scharling, S. 6— 9.

Mola nasus {Rafin.), Mola Betzii Ram. og Mola truncata Retz., karakteriserede

korteligen af Prof. Steenstrup og Dr. Liitken. S. 36—43.

MolacantJtus Swainsun (Acantkosoma de Kay), ikke en egen Slægt, men Ungen

af de almindelige store Klumpfisk, ifolgc Prof Steefnstrups og Dr.

Lutkens Mening. S. 43.

Molbech, Chr., Prof. i Kiel, andrager om Understottelse til 2den Deel af afd.

Etatsraad Molbechs Glossarium Danicum. S. 215.

Mimrkalk, gammel, fra Dannevirkes Befæstninger, undersøges af Conferentsr.

Forchhammer. S. 195— 98.

Museum, det ofl'enllige i Moscou, sender »Copies photographiées des minia-

tures des manuscrits grecs etc.» og træder i Forbindelse med Vi-

denskabernes Selskab. S. 143.

Neea theifera, en nyThepIante fra Brasilien, hjemsendt af Prof. Dr. TF. Lund,

og beskreven af Prof. A. S. Ørsted, S. 9—10; chemisk undersøgt

af Prof. F. A. Scharling, S. 1—9.

Nordlysets Krone, Iagttagelser herover af Prof. Holten. S. 26—29.

Ordbogscommi'isionen aflægger ved Prof. Westergaard Beretning om Bogstavet

U, S. 73; faaer et nyt Medlem, Prof. Ussing, S. 75.

Heuronectideme , Undersøgelse og Betragtning af deres Skjævhed og Udvik-

ling. S. 145.

Porcupine, et engelsk Skib, dets OfDcerer skafl'e Vandprøver fra Overfladen

og indtil 10,000 Fods Dybde. S. 109 og flg.

Prisskrifter, indkomne til Selskabet, et astronomisk og to angaaende Jord-

bundens Fugtighedsforhold, S. 143; bedømte S. 219—29.

Rachiodontidæ, en ny Slægt af denne Familie, beskreven af Prof. Reinhardt.

S. 198—210.

Reich, Oberstl., deltager i Bedømmelsen af den mathcmatiske Prisafhandling.

S. 219—20.

Reinhardt, J., Prof., deltager i Bedømmelsen af Overlærer Johnstnips Af-

handling om Faxøkalken, S. 14 og 139—41, og af Dr. med. R.
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Berghs over Aeolidiaderne, S. 35 og 103—5; beskriver en ny

Slægt og Art af Slanger af Rachiodontidernes (iruppe, Elachi-

stoilon Westermanni, S. 198—210.

Bing, Cand. jiojyt.
, Forfatter til den ene af de belonnede Prisskrifter om

Jordhundens Fugtighedsforhold, S. 229; smign. 143, 224—229.

Sabine, General, Præsident for Royal Society i London , valgt til .Medlem af

Selskabets physiske Klasse. S. 215.

Sars, M., Prof. i Zoologien i Christiania, valgt til Medlem af Selskabets

physiske Klasse. S. 215.

Scharling, Prof., Dr. theol., meddeler Oplysninir om et Rrev fra Constantin

den Store til Eusebius af Cæsarea. S. 143.

Scharling, E.A., Prof. chemiæ, meddeler chemiske Undersøgelser om en bra-

siliansk Theeplante, Neea theifera, hjemsendt af Prof. Dr. TF. Lund,

og om en af Samme hjemsendt Krydderbusk, Mihania aromatica,

S. 1— 11; om Menneskehaar fra Broncealderen, ejennemtrængte

med Jernilte og Kiselsyre, S. 11— 12.

Secretæren meddeler Oplysning om Ordbogen og Begesta diplomatica, S. 103;

om indkomne Prisafliandlinger, S. 143.

Selskaber, fremmede, med hvilke Vidensk. Selsk. i Aarets Lob er traadt i

Forbindelse. S. 143

Slange, en ny Form deraf af Familien Rachiodontidæ, beskreven af Prof. Eein-

hardt. S. 198—210.

Slimaalen Oly.xine glulinosa Linn.); dens Kjonsforhold og Udviklingstrin

Gjenstand for den physiske Prisopgave for 1865, S. 230—31; en

Iagttagelse af Prof. Steemtrup med Hensyn hertil meddelt Selskabet

og efter dettes Beslutning optaget, S. 233— 39.

Sferi/ier, fremlagte i Selskabets Møder: S. 14—15; 20— 21; 26; 33—34;
35—36; 43—44; 75—76; 102; 105—6; 116—17: 141—42; \U
—45; 211-12; 215—17.

Skrifter, understøttede af Selskabet: S. 19 'Vro^. Stepheiis: om de ældste old-

nordiske Runer); S. 143 [Baggesens "philosophiseher Nachlass«i,

S. 215 [Molhechs Glossarium Danicum).

Statuer, antike, en rigtigere Opfattelse af flere berømte saadanne, fremstilles

af Prof. L. Ussing, S. 47—73: 1. -Den CapitoUmke Eros med
Buen-, S. 47—62; 2. Apollon sauroktonos D: »Drengen, der vil

spidde Firbenet", S. 52—60; 3. Den vaticanske Apollo, »Apollon

tortor*, S. 60—73.

Stephens, Georg, Prof., andrager hos Selskabet om Understottelse til et stort

Arbeide med mange og kostbare Afbildninger over de ældste eller

oldnordiske Runer: »De ældste oldnordiske .Monumenter i Skandi-

navien og England., S. 16— 17; den anbefalende Bedømmelse
af Andragendet, S. 17—19.

Steen, Prof., giver en Meddelelse om Integration af Differentialligningen

ved Faktorer alene indeholdende x og y , S. 77— 101; deltager
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i Bedommelsen af den indkomne Besvarelse af det niatheuui-

tiske Prissporgsmaal, S. 219—20.

Steenstriq), J., Prof., Medlem af Comiteen til Bedommelsen af Overlærer

Johnstrups indsendte Afhandling om Faxokalkens Dannelse, S. 14,

139-41; fremlægger paa egne og Dr. Liitlcens Vegne Beskrivelse og

Afbildning af en \<iæmpe si or KlumijfisJc, Mola nasus Raf., S. 36—43;
fremlægger den genfske Prof. Alph. Fuvres Carte géologique des

parties de la Savoie, du Piemont et de la Suisse, voisines du Mont

Blåne, og ledsager dette Arbeide med Bemærkninger, S. 107; med-

deler Bidrag til en rigtigere Opfattelse af Skjævheden hos Flynderne

(Pleuronectides) og til Forklaring af begge Øines Fremkomst paa

samme Side af Kroppen, S. 145—94; meddeler den physiske

Klasse og senere Selskabet en Iagttagelse af Æg med hornagtige

Æghylstre hos Slimaalen (Myxine glutinosa Linn.) med Hensyn til

det om denne Fisk udsatte Prissporgsmaal, S. 233—39.

Thom-ien, /., Prof., giver en Udsigt over Kryolith- Industrien i Aaret 1S62,

S. 103; og om de galvaniske Apparaters Natur og deres Virkninger,

S. 214.

Thorsen, Universitets-Bibliothekar og Prof., optages til Medlem af den histo-

riske Klasse. S. 102.

Thottshe Legat, det for samme udsatte Prissporgsmaal om den chemiske

Undersøgelse af en vigtig vildtvoxende indenlandsk Plante. S. 232.

Tragoedier, nye, opførtes alene ved den store Dionysosfest i Alheneii. S 23.

Vmehoved Thing, historisk Prissporgsmaal om dets Oprindelse, Beskaffenhed

og Virksomhed. S. 231—32.

Ussing , L. , Prof., meddeler Bemærkninger angaaende den rette Opfattelse af

nogle beromte antike Statuer, S. 47—73: 1. Den capiiolinske

Eros med Buen, S. 47— 52; 2. Apollon sauroktonos o: Drengen,

der vil spidde Firbenet, S. 52—60; 3. Den vaticanske Apollo

o: Apollon tortor, S. 60—73.

Van Benedens Iagttagelser af Flynderyngel nærmere betragtede, S. 165—68.

Videnskabernes Selskab, dets i Aarets Lob ved Doden tabte Medlemmer

lEtatsraad, Prof. D. F. Eschricht, Geheimeraad Mitscherlich og

Geheimeraad Jacob Grinim). S. 217.

— dets i Aarets Lob optagne nye Medlemmer, indenlandske: Prof. P, G. Thorsen,

S. 102; udenlandske: General Sabine, Prof. Daubrée , Prof. -Sars og

Admiral Fitzroy, S. 215.

— dets Skrifter, udgivne eller understottede til Udgivelse. S. 19; 143; 215.

— dets faste Comiteer eller Commissioner: Ordbogscommissionen, S. 218;

Gomm. for Dansk Diplomatorium og Danske Regester, S 218;

Meteorologisk Gomitee, S. 35.

— udsatte Prisopgaver. S. 230—33
— besvarede Prisopgaver. S. 219—29.

— de til det i Aarets Lob indsendte og bedomte Afhandlinger. S. 219—229.

— de i Aarets Lob modtagne Skrifter eller Boger, see: Sfn-i/ter.



247

— dels i Aarcts Loh tilkomne iiyo P'oiiji lidelser med tremmede Selskaber.

S. (43.

Westergaard, Prof., Medlem af Comltcen aiig. Anvendelsen af den aarligc

Indtægt fra den Hjehnstjerne-Eosencroneske Stiftelse, S. 1)5— 14; og

Comlteen til Bedømmelsen af Prof. /S^epAens Andragende om (Jnder-

stottelse til det store Værk over de ældste Runer, S. Ki, 17—19;

afgiver Beretning og Forslag paa Ordbogscommissionens Vegne,

S. 73.

Worsaae, J. J., Prof., Medlem af Comiteen til Bedommelseu -Ai VvoL Stei^hens

Andragende om Selskabets Understotfelse til Udgivelsen af sit store

Værk om de ældste Runer, S. 16, 17—19; meddeler Iagttagelser

over Jernalderen i Danmark, S. 3.5.

Aeolidiaderne, en Afhandling om dem indleveret til Selskabet af Dr. med.

B. Bergh, S. 35; bedømt, S. 103—5.

T r y k f e i 1

.

s. 11 og 12, »Trainhoii' læs: Treenhøi

S. 137, L. 1 fra oven, »Schiitz" læs: Schiøtz

s. 137, L. 9 f. o. og n. St, »Hørne« læs: Horne

— — — — "Juul« læs: Juel

S. 139, L. 12 f. o., »Buldbjerg" læs: Bulbjerg

S. 147, nederst (lig. 4), "Pleuronectes" læs: Jacobæus







1863. n



reinber.

Vindens Styrke.

SV.

ssv.

ssv.

SV.

VNV.

VNV.

NV.

ONO.

NV.

SSV.

SV.

SV.

SV.

SV.

SV.

SV.

ssv.

SV.

SV.

SV.

SV.

SV.

V.

SV.

s.

SV.

SSO.

S.

5. 5. 3,5. 3,5.

3,5. 5. 3. 3.

4

1

1. 1

3. 3

4. 1

1. O

3. 3

2. 2

3. 1. 1.

1. 1. 1.

4. 3.

5.

3.

3.

2.

3.

1. 3.

3. 2.

1. 3.

3. 3.

3. 1. 1.

3. 1. 3.

1. 1. 3.

1. 1. 5.

1. 1. 3.

1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

3. 3,5. 1. 4.

6. 6. 3. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 2.

1. 1.

1. 1.

3. 3.

2, 2.

1. 1.

1. 1.

3. 3,5. 3.

Luftens

Udseende '*).

MN. 6 MD. 6

O • •

® O ® ®
® (8> ® ®
(g) ® ® O
O O O O
o o o o

o ® ® o

® ® •
o o o
• • •
• • •

• • •
• • •

• ® o o
o ® ® •

® o
® o
® ®

Regii,

Sne &c.,

inaall

Kl. 9

Form

.

• •

1,16

0,06

0,71

1,32

2,88

0,06

0,36

0,08

0,30

0,59

0,10

0,93

0,05

0,85

0,18

Vedtegninger

med Hensyn til Regntiden.

Regn 8|-lli

Regn 0|—7i (af og til).

Regn 15— 16i.

do. 3—
—3^ (af og til).

do. Ok-n og 19i-
—2 (af og til),

do. 13|-23i (ligel.).

Regn og Taage 12|— 15^.

Regn 23|— i (med Taage)

—5 j af og til.

Regn 6i-ll|.

Taage 3—
-U (at og til).

1363.

Vindforhold.

76 Aar. 1863. 76 Aar.

. 0,01 0,08 S 0,20 0,12
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1864.

Modet den 15'^' Januar.
(Hermed i Kotibertatle).

Hl". Professor d'Arrest meddelte folgeude Resultater af en tele-

skopisk Undersøgelse af Egnen omkring det Sted paa Himmelen,

hvor Tychos nye Stjeriie har viist sig i Aarene 1572, 1673

og 1574.

I det Kongelige Astronomiske Selskabs Samling i London,

den 14 de Jmii 1861, har liv. J. R. Ænd, blandt andre Under-

søgelser angaaende de tre mærkeligste, i sextende og syttende

Aarhundrede observerede nye eller ephernere Stjerner, meddelt

Resultaterne af en ny Reduktion af en Deel af Tycho's Obser-

vationer paa den i November 1572 i Cassiopea pludselig frem-

komne Stjerne. Hind'?, Position, som for Regyndelsen af Aaret

1865 bliver

Rectasc. . . . 0^ \1^ V Deel. ... 4-63° 23' 5",

afviger ikke mere end henimod to Bueminuter i hver Coordinat

fra den Plads , som man tidligere , tildels ifølge Tycho^s egne

Opgivelser, ansaae for det Sted, hvor den i Astronomiens Hi-

1



storie mærkeligste Fixstjerne i sin Tid har viist sig, og engang

i Fremtiden vel nok vil komme tilsyne igjen*).

Omtrent samtidigt med Hind har Hr. Cand. Nic. Thiele

underkastet alle de i første Deel af Astronomiae Instaur. Pro-

gymnasmata meddelte og i dette Øiemed brugelige Distantsmaa-

linger en omhyggelig Beregning, og er kommen til omtrent det

samme Resultat. Herefter vil den Tyclioske variable Stjernes

Plads kunne ansees for bekjendt indenfor Grændsen +45" i

hver Coordinat.

Da det, saavidt jeg veed, ikke tidligere er tilstrækkeligt

undersøgt, hvorvidt der paa det ovenfor angivne Sted i nær-

værende Tid findes nogen svag Stjerne, der maatte kunne an-

tages at væ.re identisk med Tychd's Variabilis, og som muligviis

endnu vedvarende undergaaer Lysforandringer indenfor de Grænd-

ser af Lysstyrke, der sædvanligviis ikke tages med i Betragtning,

har jeg siden Juli forrige Aar indtil Slutningen af Januar 18G4

anvendt en Deel Nætter til Udarbeidelsen af et Catalog over

212 Stjerner, allesammen beliggende i Egnen omkring meer-

bemeldte Sted.

Idet det her kun kommer an paa at danne et Grundlag for

fremtidige Undersøgelser, og at skaffe det fornødne Material til-

veie, for at man i Fremtiden med Lethed maatte kunne holde

Øie med alle Stjerner af indtil 15de eller 16de Størrelse i Egnen

umiddelbar omkring Tycho ?> Variabilis, har jeg ikke afbrudt mine

regelmæssige Arbeider med den store Refraktor mere, end det

til Øiemedets Opnaaelse syntes fornøden. I den nedenfor med-

Angivelsen i Kosmos III, p. 224 vilde, efter Henforelsen til det ovenfor

nævnte Aequinox, Llive

Rectasc. ... Oh 17m I5s Deel. ... -f- G3° 25',

hvilken Position saa nogenlunde stemmer med Tycho''?, egen Steds-

bestemmelse.



delte Stjernefortcgnelse ere Positionorne derfor Ivun tilnærmede,

men dog i hvert Tilfælde til de enkelte Gjenstandes Identifikation

tilstrækkelig nøiagtige. De smaa Stjerner ere blevne observerede

zoneviis, og af mange Smaastjerners Forekomst i forskjellige

Zoner har det viist sig, at den sandsynlige Feil i Rectascension

neppe vil overstige 0^,6, medens den [Deklination omtrent naaer

op til 4:0',26.

Cataloget og det derefter construerede Kort, begge to gjæl-

dende for Begyndelsen af Aaret 1865, ere indtil 15de eller 16de

Størrelse fuldstændige i umiddelbar Nærhed af det Sted, hvor

Stjernen af 1572 har viist sig; i større Afstand gjøre de derimod

ikke Krav paa lignende Fuldstændighed, da en saadan udtøm-

mende Bearbeidelse vilde have fordret langt mere Tid, end det

var min Hensigt for Tiden at anvende derpaa. De mere bort-

liggende Regioner ere overhovedet kun medtagne til Orientering,

og tillige for det, i sig selv temmelig usandsynlige Tilfælde, at

bemeldte Stjerne foruden Variabilitet ogsaa maatte være behæftet

med en ualmindelig stærk Egenbevægelse.

Indenfor en Cirkel med det i Kortet betegnede Sted for

Tychos Stjerne som Midtpunkt, og af en Radius paa mindst

ti Bueminutter, ere derimod Fortegnelsen og den medfølgende

Tegning aldeles fuldstændige, og vil for Fremtiden enhver paa

Himmelen synlig og paa Kortet ikke optagen Gjenstand med

fuldkommen Vished kunne antages for ny eller variabel.

Hvad de i Fortegnelsen ansatte Størrelser angaaer, er jeg

gaaet ud fra Argelanders Stjerner af 8.9, 9 og 9.10 Størrelse,

og har i opadgaaende Retning fortsat den samme Skala saagodt

det har været muligt. Det har ikke manglet paa Leilighed til

at overbevise mig om, at mine Stjerner af 12te og 13de Stør-

relse i Almindelighed ogsaa af andre Astronomer henføres til de

samme Klasser. At optage endnu svagere Gjenstande end af

15de og 16de Klasse har derimod ikke vædret gjørligt, da dette



vilde have medført Udelukkelsen af al Belysning, skjøndt Instru-

mentet i mørke Vinternætter og under de allergunstigste Om-

stændigheder nok vilde have tilladt at medtage de 2 eller 3 næst-

følgende høiere Klasser.

Foruden Rectascension og Deklination findes i nedenstaaende

Catalog de med Numre betegnede Observationsnætter, som have

været følgende:

Nr.



Dertil svarer hos mig:

Nr. 114. * 10.11 magn. All OMT^S' Deel. + 63° 2G',3

og Nr. 129. * 10.11 — O 17 18 03 22,9,

begge to hyppigt observerede siden forrige Sommer, og under

hele Observationstiden uforanderligt af samme Størrelse. Med

Hensyn til Forskjellen i Angivelsen af Størrelserne , er det fra

Hinds Ecliptical Charts bekjendt, at hans Stjerner af Ilte Stør-

relse af de fleste Astronomer henregnes til den 10de. Forsaavidt

hersker der folgeligen fuldkommen Overeenstemmelse med Hensyn

til Pladsen og Lysstyrken imellem vore Observationer fra 18i8

og 1863, 1864; der er altsaa hidtil ingen Grund til at formode

Foranderlighed ved nogen af disse to Stjerner. Imidlertid vil man

bemærke, at nærværende Catalog indeholder tre Smaastjerner

(Nr. 116, 118, 119, resp. af 13, 16, 14 magn.) som Hhid ikke

nævner, og som staae endnu nærmere ved det Sted, der maa

definitiv ansees for det sandsynligste for Tychd's, Nova. Men

heller ingen af disse tre Stjerner har viist sig i nogen kjendelig

Grad variabel i Tiden fra Juh 1863 til Februar 1864, skjondt

Nr. 118 findes saa godt som nøiagtigt paa det Sted, der er det

sandsynfigste ifølge de os overleverede Observationer.

Stjernerne Nr. 25 og 78 ere til forskjellige Tider blevne ob-

serverede af saa forskjellig Lysstyrke, at de efter al Sandsynlighed

høre til de variable. Det har imidlertid hidtil manglet paa Tid

og Leilighed til uøiere at undersøge de ved disse Stjerner mulig-

viis stedfindende Variationer; med Hensyn til den her behandlede

Gjenstand har de forovrigt vist ikke nogensomhelst Betydning.



JV8.



M





M



10

Samme Medlem forelagde derpaa en af Hr, Observator Schjel-

lerup udarbeidet, paa egne Meridian-Observationer grundet For-

tegnelse over 10,000 teleskopiske Fixstjerner mellem 15 Graders

sydlige og 15 Graders nordlige Declination.

I Modet var fremlagt:

Fra Zoologicai Society i London.

Transactions Vol. IV Part. 7. Section il.

— — V — 1&2.
Proceedings 1861 Part. 3,

— 1862 — 1—3.

Fra Linnean Society i London.

Transactions Vol. XXIII Part. 3, Vol. XXIV Part. 1, 1862-63.

Journal ofthe Proceedings, BotanyVol.VI Nr.24, Vol. VII Nr. 25 &26.

— _ — Zoology— VI— 24, — VII— 25&26.

Address of the President, read at the Anniversary Meeting.

List of the Linnean Society of London 1862.

Fra Geologische Reichsanstcdt i Wien.

Jahrbuch 1863 XIII Band Nr. 1— 3. >Vien.

General-Register der Jahrgånge 1—10 des Jahrbuches.

Fra Akademie der Wissenschaften i Milnchen.

Sitzungsbericbte 1863. I Hefte 3 & 4.

— — II — 1.

Fra Naturw. Verein fur Sachsen u. Thilringen in Halle.

Zeitschrift fiir die gesammten Naturwissenschaften. Band XX
Heft 7—12. Berlin 1862. Band XXI Heft 1—6. Berlin

1863.

Fra Oherhessische Gesellscliaft fiir Natur- und Heilhunde i Giesen.

Zehnter Bericht. Giesen 1863.

Fra Kongl. Vitterhets, Historie ocli Antiqvitets-Akademien

i StocJiJwlm.

Handlingar 23 Delen NyFoljd 3 Delen.

Svenska Sigiller från Medeltiden 1 Hefte.
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Fra Istituto Veneto.

Atli; Serie III, Tome VIII, Dispensa 3 og 4.

Fra Dr. Fenizia i Napoli.

Della politica. lib. 3. 4. Napoli 1863.

Modet den 29"' Januar.

Hr. Professor Hannover meddelte anatomisk-microskopiske Un-

dersøgelser angaaende Bygningen af 2 eiendommelige Svulster

hos Mennesket, Epitlielioma cvlindraceum foliaceum og globosum.

Afhandlingen vil blive optagen i Selskabets Skrifter,

Selskabet modtog fra Royal Society of Victoria (Australien)

5te Bind af dets Skrifter, med Ønske om, at begge Selskaber

vilde træde i nærmere Forbindelse med hinanden, hvorpaa Viden-

skabernes Selskab gik ind.

I Mødet var fremlagt:

Fra Royal GeograpMcal Society i London.

Proceedings Vol. VI Nr. 5.

— — VII Nr. 2—5.

Fra Royal Geological Society i London,

Quarterly Journal Vol. XVIII p. 4, Vol. XIX p. 2—3.

List of members.

The Charter and Bye-laws.

Fra Royal Society i London.

Philosophical Transactions Vol. 152 p. 1—2.

The Roval Societv. 1'' December 1862.
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Waren de la Rue. On the total Solar eclipse of Juli 18. 1860.

Proceedings Vol. XII Nr. 52 og Nr. 56.

Bessel Hypsometric Tables.

Fra Royal Astronomicai Society.

Memoirs Vol. XXXI.

Fra Zoological Society i London.

List of Vertebrate Animals living in tbe Gardens of the Zoolo-

gicai Society of London. 1862.

Fra Geological Society i Dublin.

Journal Vol. X p. 1.

Fra Prof. Haiighton i Dublin.

On the Phenomena of Diabetes mehites.

On the Rainfall and Evaporation in Dublin.

Essay on comparative Petrology.

Experimental Researches on the Granites of Ireland P. 111.

On the Direction and force of the ^Yind in Leopold harbour.

Fra Natiirforschender Verein in BruJin.

Verhandlungen 1 Band. 1862.

F7'a Royal Society of Victoria i Melboiirne.

Transactions Vol. V. 1860.



13

Mødet den 12'" Februar.

Lir. Conferentsraad Madvig foredrog 7iogle Bemærkninger om

Forholdet mellem Folkemyndiglieden og Dommermyndigheden i

Athen ^ som vilie blive meddelte i et senere Nummer af »Over-

sigterne »

.

I Mødet var fremlagt:

Fra Konigliche Gesellschaft fiir die Aufhewahrung Vater-

låndischer Alterthilmer i Kiel.

Bericht fiir 1857. Kiel 1858.

Bericht fiir 1860. Kiel 1861.

Bericht fiir 1862. Kiel 1863.

F. V. Warnstedt. tJber Altherthums-Gegenstånde. Kiel 1835.

Fra Universitetet i Kiel.

Schriften aus dem Jalire 1862, Band IX. Kiel 1863.

Fra Kongl. Vetenshaps Ahademien i Stockholm.

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps Åkademiens Forhandlingar 19. År-

gangen 1862. Stockholm 1863.

Kongl. Svenska Vetenskaps Akademiens Handhngar. Ny Foljd

4. Bd. 1. Hefte. 1861.

Meteorologiska Iagttagelser i Sverrige. 3. Bd. 1861.

Fra Dr. Calliburces i Athen.

Calliburces. Recherches expérimentales sur l'influence exercée

per la chaleur sur les manifestations de la contraclilité des

organes.

IrtnoxQUTijg Tom. I 1862, udgivet af Calliburces.

Begge Bøger paa Græsk.

Fra Gesellschaft der Wissenschaften i Leipzig.

Berichte. Philologisch-historische Classe 1862. Leipzig 1863.

— Mathematisch-physische Classe 1862. Leipzig 1862.

J. G. Droysen. Die Schlacht von Warschau 1856. Leipzig 1863.

G. Mettenius. tfber den Bau von Angiopteris. Leipzig 1863.
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Fra Ahademie der Wissenschaften i Munchen.

Abhandlungen der Philosoph.-Philologischen Classe IX. Band

3. Abth. Miinchen 1863.

Abhandlungen der Mathemat.-Physikalischen Classe IX. Band

3. Abth. Munchen 1863.

Dr. V. Martins. Denkrede auf Joh. Andreas Wagner. Miinchen

1862.

Prof. Cornelius. Ifber die Deutschen Einheitsbestrebnngen im

16. Jahrhundert. Munchen 1862.

Liebig, Baco v. Verulam. Rede in der offentlichen Sitzung der

k. Akademie der Wissenschaften am 28. Mårz 1863. Miin-

chen 1863.

Fra schlesische Gesellschaft fur vaterlandisehe Cultur i Breslau.

Jahres-Bericht XXXX. Band.

Abhandlungen, Abtheilung fiir Naturwissenschaften und Medicin

1862 Hefte II.

Fra Prof. F. WieseXer i Gottingen.

Der Apollon Stroganoff und ApoUon vom Belvedere. Gottingen

1861.

Phaethon. Eine archåologische Abhandlung. 1857.

Fra Giuseppe Arv. PoggioU.

Alcuni scritti inediti di Michelangiola Poggioh.
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Modet (len 26'" Februar.

rir. Professor Holten gjorde følgende Meddelelse om Middeltem-

peraturen og den sandsynligste Temperatur i Kjohenliavn.

Ligesom en tidligere iMeddelelse, gaaer den nærværende ud

paa at fnldstændiggjøre Kundskaberne om lijobenhavns Tempe-

raturforhold. I den Afhandling over denne Gjenstand, Prof. Pe-

dersen har offentliggjort i Statistiske Meddelelser Anden Samling,

har han udregnet Middeltemperaturen for hver Dag i Aaret ifølge

72 Aars Iagttagelser, det var min Skyldighed at fuldføre et lig-

nende Arbeide fra de senere forløbne Aar, hvorved man naaer

en Række af 80 Aar og jeg har tillige sørget for, at dette Ar-

beide stadigt kan fortsættes uden stort Besvær. Om Tempera-

turens daglige Gang har jeg allerede talt udforligt nok i den

foregaaende Afhandling, og jeg skal derfor blot bemærke, at jeg

har foretaget nogle smaa Forandringer ved de Correctioner, som

benyttes for af Iagttagelserne fra Kl. 7 f.M., Middag og Kl. 11 e.M.

at udlede Dagens Middeltemperatur, Prof. Pedersen havde nem-

lig til Grund for disse Correctioners Beregning lagt de Iagt-

tagelser, som i 6 Aar bleve anstillede hver anden Time paa

Gyldenløves Bastion ; men da der ingen Iagttagelser vare an-

stillede Kl. 7 og 11, fandt han ved en simpel Interpolation disse

Timers Afvigelse fra Middeltemperaturen, og har derved faaet

Correctionen noget for stor negativ. Jeg har blot her taget

Hensyn til anden Differents og med de derved beregnede Cor-

rectioner rettet de beregnede Middeltemperaturer fra 1831 af,

da Iagttagelserne ved de nævnte Klokkeslet begyndte. Forskjellen

er ringe og har igrunden for saa kort en Række af Iagttagelser

ingen Betydning. Med Hensyn til de benyttede Iagttagelser fra

Aarene for 1831 kan jeg henvise til Pedersens Afhandhng.

Efterstaaende Tabel angiver Middeltemperaturen for hver Dag

i Aaret.
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den 2'h1o, hvorfra don synker langsomt til Begyndelsen af Februar,

da der indtræder to iMinima kort efter hinanden, den 3die og 6te

paa omtrent 1,1 Grad. Nu forøges Varmen langsomt, til den den

1ste Marts gaaer over Frysepunktet. Varmegraden stiger nu

hurtigt til den 8de, hvorpaa der kommer et Tilbagefald til den

I Ode, en Stigning til den 18de og saa noget nær en Stilstand ved

1° til den 25de. Nu indtræder en regelmæssig og hurtig Stigen af

Temperaturen igjennem hele April Maaned, og den beløber sig til

0°,15 for hver Dag. Den 1ste Mai sænker Temperaturen sig og

kommer først den 3die igjen i Fortsættelsen af den Bane, den fulgte

i April , saa kommer atter en Synkning sen 8de og en mindre

den I4de, hvorpaa den regelmæ.ssige Stigning fortsættes, ja end-

ogsaa paaskyndes den 21de og 22de, men denne pludselige

Forøgelse i Varmen afbrydes af en Synkning den 28de, hvorpaa

følger først en hurtig og derpaa en langsommere Stigen i Juni

Maaned, hvis sidste Dage, fra den 27de, ere forholdsviis meget

varme (imellem 13° og 1 3°, 5). Den 1ste og 2den Mi indtræ-

der en Afkjøling, men Temperaturen stiger atter til den 2ode,

den varmeste Dag med en Temperatur af 14°, 73. Varmen for-

mindskes nu temmelig jevnt til den 18de August, da der paany

indtræder nogle varmere Dage, hvorpaa AfkjoHngen fortsættes

temmelig jevnt, med omtrent 0°, 10 Grad om Dagen til den 20de

September, da den holder sig noget nær uforandret i 4 Dage

for saa at fortsætte Synkningen noget hurtigere , omtrent 0°, 14

om Dagen til den 14de October, da Temperaturen atter begyn-

der at stige et Par Dage for derpaa at falde temmelig langsomt

i en otte Dages Tid og derpaa igjen hurtigere til henimod Slut-

ningen af November, da Faldet bliver langsommere, og der

danner sig et Minimum af Temperatur den 25de November.

De næste fire Dage stiger atter Temperaturen og kommer til

et Maximum den 29de November, fra hvilken Dag Varmen for-

mindskes temmelig jevnt til Aarets Slutning.

Betragter man nærmere denne Temperaturens Gang, er det

mærkeligt, hvor stærk udpræget Aarets Minimum og Maximum

2



II

erc, til en saadan Grad, at der ikke kan være Tvivl om, paa

hvilken Dag det indtræffer. Eftervinteren i Februar ligesom de

to Tilbagegange i Marts vise sig meget tydeligt, hvorimod Kul-

den i Begyndelsen af Mai, som saa almindeligt er optagen i

Folkenes Bevidsthed, kun viser sig meget utydeligt. Jeg har

derfor specielt undersøgt Temperaturens Gang i Mai Maaned i

de enkelte Aar, og fundet, at en Synken af Varmen paa den

Tid er ganske almindelig; men den indtræffer ingenlunde altid

paa samme Tid af Maaneden, ofte indtræffe 2 ja endogsaa tre

Minima i Maanedens Løb og det er da let at forstaae, at disse

Synkninger af Temperaturen, der endog kunne beløbe sig til

henved 10 Grader i Løbet af et Par Dage, maae næsten ganske

forsvinde naar en lang Aarrække underkastes en Beregning.

Den stærke Varme i Slutningen af Juni, saavelsom Kulden i

Slutningen af November stemme ganske med det almindelige

Indtryk af Veirliget, men den smukke Eftersommer og det milde

Veir i October seer man neppe Spor af.

Af de ovenfor meddeelte Tal kan man nu let beregne Mid-

delvarmen for Aarets 73 Femdøgn, hvorved man udjevner en

Deel af Uregelmæssighederne og faaer en jevnere Forandring i

Varmegrad. Disse Middeltemperaturer [i] ere meddeelte i føl-

gende Tabel, hvor hvert Femdøgn er benævnt efter dets midterste

Dag , og tillige angiver Tabellen den daglige Stigen af Tempe-

raturen (s) fra det ene Femdøgn til det andet.

Middeltemperaturen af Aarets Fenidøgn.
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træffer fra Sdie til 5te Femdogn i iNIai ; den hurtigste Synken,

0°, 19, fra 1ste til 2det og fra 5te til 6te i October.

For Aarets tolv Maaneder og de fire Aarstider findes ende-

lig følgende Middeltemperaturer:

Januar .

Februar

Marts .

April . .

Mai . .

— 0,96.

— 0,68.

0,76.

4,44.

8,76.

Juni 12,38.

Vinter —0,28.

Vaar 4,66.

Juli 13,86.

August 13,45.

September . . . 10,76.

October .... 7,05.

November . . . 3,02.

December . . . 0,75.

Sommeren

Høst . . .

13,23.

6,95.

Aarets Middeltemperatur bliver 6°, 17, hvilken Temperatur i

Aarets Løb indtra^ffer den 28de April og den 24de October. I

180 Dage er Varmen høiere end Middeltemperaturen, i 185

lavere.

Aarets Minimum indtræffer 25 Dage efter Vintersolhverv,

Maximum 34 Dage efter Sommersolhverv. Saaledes bliver Tiden

fra Minimum til Maximum 185 Dage, fra Maximum til Minimum

kun 180. Sammenfattes begge Momenter, deles Aaret i følgende

4 Perioder:

Fra Minimum til Foraarsmedium .... 102 Dage.

Fra Foraarsmedium til Maximum. ... 89 —
Fra Maximum til' Efteraarsmedium ... 91 —
Fra Efteraarsmedium til IMinimum ... 83 —

Forskjellen imellem den varmeste og koldeste Dag er 16°, 24,

imellem den varme.<^te og koldeste Maaned 14°, 82.

De ældre Iagttagelser tillade ingen Bestemmelse af de Tider

paa Aaret da Thermometeret kan synke under 0° og jeg har

derfor maattet indskrænke mig til at bestemme Frostens Hyp-

pighed ved den Sandsynlighed der er for at Dagens Middeltem-

peratur kan ligge under 0. En saadan Dag har jeg kaldet en
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Frostdag og vedt'øiede Tabel giver en Oversigt over Frostdagenes

Hyppighed paa forskjellige Tider af Aaret.

Tabel ©Ter Frostdageues Hyppighed.

Oclhr.
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Den tidligste Frostdag har altsaa været den 22de October,

den seneste den 23de April, saa at Frost kan indtræde paa 184

af Aarets Dage, omtrent i den halve Deel af Aaret. Frostda-

genes Hyppighed følger næsten ganske den Gang, man kunde

vente efter Middeltemperaturen. Der indtræffer hyppige Maxima,

nemlig den 18de og 26de November, den 5te og Ilte December,

den 5te, 15de, 22de og 29de Januar, den 9de, 14de, 18de og

25de Februar, den 1ste, 6te, 10de, 19de og 26de Marts.

Samler man Frostdagene i Femdøgn, bliver Hyppigheden

angivet ved følgende Tal:

Januar

Februar

October
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et ringe Maximum i det 4de Femdøgn, men holder sig ellers

temmelig uforandret til Begyndelsen af December, da den voxer

kjendeligt til Slutningen af Maaneden, da omtrent hver anden

Dag er en Frostdag. I Begyndelsen af Januar skeer en phidseUg

Tilvæxt indtil omtrent 2 Dage af tre er en F'rostdag, og denne

Hyppighed holder sig, dog med nogen Formindskelse til Slut-

ningen af Miianeden. I Februar er Frosten noget sjeldnere,

men Hyppigheden har et Maximum igjen i Midten af Maa-

neden (omtrent ^) og derfra aftager den jevnt til den ganske

ophorer.

Middelantallet af Frostdage for hver Maaned er følgende

:

October 0,12.

November 3,76.

December 11,20.

Januar 18,18.

Februar 13,67.

Marts 10,12.

April 1,25.

For at bestemme Foranderligheden i Varmegraden paa for-

skjellige Tider, har jeg for hver Dag i Aaret opsøgt den høieste

og laveste Middeltemperatur, som er indtruffen. Da imidlertid

disse Maxima og Minima følge efter hinanden med store Spring,

har jeg indskrænket mig til at meddele den høieste og laveste

daglige Middeltemperatur, som er indtruffen i hvert Femdøgn

tdligemed Forskjellen imellem dem. Disse Størrelser ere anførte

i den følgende Tabel, hvor der tillige i den med M overskrevne

Colonne er angivet Middeltallet af Forskjellen imellem Maxima

og Minima for hver enkelt Dag i Femdøgnet, en Størrelse der

giver et Slags Maal for Temperaturens Foranderlighed.
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Mail \il af denne Tabel see, at Middeltemperaturens Ma\i-

mum er mindst i Midten af Januar og storst i Begyndelsen af

Juli, hvorimod Minimum er mindst i Februar storst henimod

Midten af August. Den store Xedtrykning af Minimum i December

hidrører alene fra den kolde December i 1788, som havde en

Middeltemperatur af —6,09 Grader, medens den næstkoldeste,

— 3,01 indtraf i 1829. Varmens Foramlerlighed er størst i Fe-

bruar, 16°, 2, aftager derfra til Begyndelsen af April, ll'^, holder

sig noget nær uforandret til Begyndelsen af Juni hvorfra den

aftager langsomt, men faaer en ny Tilvæxt i den forste Halvdeel

af Juh for derpaa hurtigt at aftage til Midten af August, hvor

den er mindst, 8°, 2. Fra dette Tidspunkt voxer den meget

langsomt til Begyndelsen af iSovember, derpaa hurtigere, midt i

November naaer den et Maximum af 12,2 for derfra at aftage

og faae et Minimum først i December og det synes som om

der sidst i December eller først i Januar indtræder endnu et

Maximum.

Maxima og Minima for de enkelte Maaneder, tilligemed det

hele Spillerum og Middelforanderligheden angives i følgende

Tabel.
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Ovenfor ere Maanedemes Middeltemperaturer meddeelte; men for

at see Forandringerne deri samt i Aarstidernes og Åarenes, meddeles
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følgende Tabel over alle de iagttagne Maaneders Middeltemperaturer til-

ligemed de deraf beregnede Middeltemperaturer for Aarstiderne og Aarene
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Januar, Februar. Marts. April. Mai Juoi. Juli.
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At disse Middeltemperaturer ikko ganske stemme med de

tidligere meddeelte hidrører derfra, at man ved enhver af disse

Sammenstillinger har maattet hortkaste nogle lagttagelsesperioder,

som kunde benyttes ved den anden; Forskjellen er ikke betyde-

lig. Af denne Tabel er atter den følgende uddraget, der viser

den høieste og laveste Middelvarme, enhver Maaned, hver Aars-

tid og hvert Aar har givet, samt det Spillerum indenfor hvilke

de have bevæget sig.

Resultaterne af denne Tabel stemme i det Hele med dem,

der bleve udledede af Femdøgnenes Forhold, Maximum er mindst

i Januar, størst i Juli, Minimum mindst i Januar, størst i Au-

gust og Spillerummet har eet Maximum i December, mindre

Maxima i Februar, Mai og Juli, medens Minimum ligger i Sep-
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tember. Med Hensyn til Aarstiderne seer man, at den koldeste

Vaar kun iiar været ganske lidet varmere end den varmeste

Vinter, men betydeligt koldere end den koldeste Host. Foran-

derligheden er størst om Vinteren, derefter følger Sommer,

Vaar og Høst, hvis Foranderlighed kun Udet overgaaer Foran-

derligheden for hele Aaret,

Det store Materiale af Iagttagelser, den lange Aarrække,

hvori de vare fortsatte , fremkaldte Tanken hos mig om at un-

dersøge, om der lod sig spore nogen Forandrnig i Temperatur-

forholdene i det Tidsrum, da Byens Befolkning vel har fordobblet

sig. Dele vi Tabellen over Maanedernes Middeltemperaturer i

to omtrent lige Dele , af hvilken den første sluttes med 1 822,

den anden begynder med 1823, faaer man for disse Perioder

følgende Resultater.
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Forandringerne, der synes at tyde paa en Flytning af den

strengeste Vinter fra Januar henimod Februar til, en Forøgelse af

Varmen i "Mai og Juni, samt en Formindskelse i Maanederne fra

Juli til ?sovember, ere igrunden for smaa til at være afgjorende

og det saa meget mindre som Iagttagelserne i den første Pe-

riode ikke ere anstillede efter samme Principer som i den sidste.

Derved bor det tillige erindres, at den sidste Periode omfatter

en næsten uafbrudt Række af kolde Sommere fra 1836 til 1845,

saa at Forandringerne endda ere mindre end man kunde vente.

Et større Udbytte troer jeg derimod at have vundet ved en

Sammenstilling, som jeg oprindelig udførte for at prøve Anven-

deligheden af de mindste Qvadraters Methode paa Meteorologien.

Middeltemperaturen har nemlig sin Betydning i Meteorologien

uafhængig af Sandsynlighedsregningen som den constante Tem-

peratur, der vilde give os den samme Varmemængde som den

i Virkelii;heden ideligt vexlende, eller naar J/ betegner Middel-

temperaturen for et vist Tidsrum, der omfatter T Tidseenheder,

6 er den foranderlige Temperatur, der er en Function af den

løbende Tid t^ saa er

1 l'^ 7M=^\ e dt.

Træder nu Sandsynlighedsregningen til, saa bliver Middeltem-

peraturen tiUige bestemt som den sandsynligste Temperatur,

den nemlig, i hvis umiddelbare Nærhed de fleste Temperaturer

i Tidsrummet ere faldene , hvorved rnau gaaer ud fra den For-

udsætning, at Sandsynligheden for at begaae en Feil af en vis

Størrelse er ligesaa stor som for at begaae en ligesaa stor Feil

til modsat Side. Ved Anvendelserne paa Meteorologien maatte

man istedetfor «Feil'> sætte "Afvigelser fra Middeltallet«, og om

dem er det ingenlunde afgjort, at de falde symmetrisk paa

begge Sider af det, ja det er endogsaa en vel bekjendt Sag, at

der f. Ex. i Januar indtræffer flere Maaneder, som ere varmere

end Middeltemperaturen end saadanne som ligge under det;

men det vilde dog ikke forhindre, at Middeltemperaturen tillige
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kunde være den sandsynligste Temperatur. Kr d(!n sandsyn-

ligste eller den hyppigst indtræflende Temperatur l'orskjellig fru

Middeltemperaturen, vil den dog have sin eiendommelige meteo-

rologiske Betydning, som den, der paa en vel regideret Hukom-

melse vilde efterlade et hlivende Indtryk, og altsaa være den,

man mindedes bedst.

For nu at komme til Kundskab om den sandsynligste Tem-

peratur, var der ingen anden Methode at følge end en ligefrem

Optagning. Jeg tog da hver Maaned for sig og talte op det

Antal Dage , hvis Middeltemperaturer havde fjernet sig mindre

end I Grad til begge Sider fra iMiddeltemperaturen, dernæst fra

de Temperaturer, der ligge 1, 2, 3, . . . Grader over og under den,

og paa denne Maade er den efterfølgende Tabel dannet. J)a

Iagttagelserne omfatte 80 Aar, indeholder enhver Maaneds Iagt-

tagelser omtrent 2400 Dages Middeltemperaturer og Tilfældenes

Antal er altsaa temmelig stort. Jeg turde ikke indskrænke In-

tervallerne til mindre end 1 Grad, da jeg frygtede for, ellers at

faae et for ringe Antal Tilfælde i hvert. Tabellen angiver hvor

mange Dage af 1000 have havt deres Middeltemperatur mindre

end 7^ Grad over eller under de i den forreste Colonne angivne

Afvigelser fra Maanedens Middeltemperatur. Hvor det indtrufne

Antal af Tilfælde have givet Brøker mindre end ^, er Antallet

angivet som O, hvorimod de ikke udfyldte Rubriker antyde, at

ingen Tilfælde er indtruffet.
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jeg har derl'ur indskrænket niig lil den kortere constructructive

Fremgangsmaade, saa meget mere som det llcli; kim kunde be-

tragtes som el første Forsøg. I den følgende Tabel er angivet

deels Afvigelsen af den saaledes fimdne sandsynligste Tempera-

tur fra Middeltemperaturen, deels den deraf følgende sandsyn-

ligste Temperatur for de forskjellige Maaneder.

Januar

Februar

Marts .

April .

Mai . .

Juni . .

Uiiiimunis
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For al bestemme Kurvernes Gan^^ liar jeg forsegl al inler-

polere imellem de givne Slørrelser, og derved endogsaa taget

Hensyn lil Differenserne af 9de og høiere Ordner, men det viste

sig, at Kurverne forandrede sig meget kjendeligt eftersom man

log flere eller færre Differenser, og jeg havde da intet andet

Middel tilbage end ligefrem al drage Kurverne paa fri Haand

igjennem de givne Punkter, hvad der ikke giver synderlig Nøi-

agtighed, men maa staae hen som en første Tilnærmelse. De

saaledes construerede Kurver have høist forskjellige Former,

nogle med eet Maximum, nogle med to, nogle med tre og flere

Maxima. Om nu disse fleerdobbelte Maxima er noget Tilfældigt,

eller tverlimod noget Eiendommeligt for de Aarets Tider, da de

indtræffe, kan jeg ikke afgjøre, men der synes Intet at være til

Hinder for at antage, at der kan findes Maximum af Hyppighed

ved to eller flere forskjellige Temperaturer i samme Femdøgn.

For at bestemme Maximum saa nær som muligt, har jeg, efter

at have draget Kurverne, sammenholdt enhver af dem med den

foregaaende og efterfølgende for at see, om de indtræffende

pludselige Spring i den sandsynligste Temperatur kunde rettes

ved en forandret Gang af Kurven, og det er først efter denne

Revision, at jeg har fastsat den sandsynligste Temperatur for

hvert Femdøgn, men af let forstaaelige Grunde har jeg ikke

gaaet videre end til Tiendedele af en Grad. Den nedenstaaende

Tabel angiver den sandsynligste Temperatur S, Middeltempera-

turen M og Forskj ellen S—M imellem dem for ethvert af de

73 Femdøgn.
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Maximum 13°, 4 forst den I ste August. Kun tre Temdøgn 29de

December, 3die og 8de Januar, have den sandsynligste Tempe-

ratur under 0. Fra den 13de Jannar til den 19de Marts fore-

gaaer der ingen regelmæssig Forandring i den sandsynligste

Temperatur, den varierer imellem 0,6 og 1°,2 med Undtagelse

af det sidste Femdøgn i Februar, da den er høiere. Fra Slut-

ningen af Marts begynder først dens Stigen, som gaaer nogen-

lunde regelmæssigt til Begyndelsen af Juni, da der begynder at

indtræde afvexlende Stigen og Falden til Slutningen af Juli. Fra

17de Juli til 16de August holder den sandsynligste Temperatur

sig noget nær constant ved 13°, o med Undtagelse af den 28de

Juli, da den er noget lavere; men saa begynder den at synke

først ujevnt, saa jevnt til den naaer et Minimum den 29de

November og et Par Minima i December. Sammenligner man

den sandsynligste Temperatur med Middeltemperaturen , sees

det, at den med faa Undtagelser ligger over den fra Aarets

Begyndelse til den 23de April, derpaa under den fra 28de April

til 13de Mai og derved tydeligere end Middeltemperaturen an-

giver den Kulde, som indtræder i Begyndelsen af Mai, saaledes,

at medens Middeltemperaturen fra 23de April til 13de Mai for-

øges 2°, 7, forøges i samme Tid den sandsynligste Temperatur

kun 2°, 2. Fra 18de Mai til 22de Juni skifter Differensen jevn-

ligt Fortegn; men fra 27de Juni til 1 6de September er den med

en enkelt Undtagelse stadigt negativ. Middeltemperaturen er

høiere end den sandsynligste Temperatur; hvorimod den fra

den 30te September til den 27de November er stadigt positiv.

Deraf følger, at den milde Eftersommer langt tydeligere viser

sig ved den sandsynligste end ved Middeltemperaturen, da idet,

medens denne fra den varmeste Tid til den ISdoOctober synker

7°, 2, synker den sandsynligste Temperatur kun 5°, 2.

Spørger man om den Temperatur der indtræffer hyppigst i

Løbet af hele Aaret, viser det sig at Hyppigheden har 2 Maxima,

det største imellem 0° og 1°, det mindre imellem 11° og 12°.

Saalænge til jeg har fundet Midler til at fjerne Tilfældighederne
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tør jeg imidlertid ikke stræbe at uddrage flere Resultater al"

denne Betragtningsmaade, der ellers synes at love et ikke uvig-

tigt Cdbytte.

The Natural History ISociety qf Dublin ønsker at udvexlo

sine Proceedings mod vore Oversigter, hvilket Forslag Selskabet

bifaldt.

1 Mødet var fremlagt:

Ifra Observatoriet i Altona.

Astronomisciie Nachrichten Nr. 1443—46, 1448—61. Register

Sechszigster Hånd.

Fra Videnskabernes Selskab i Upsala.

Nova Acta; Series III Vol. IV Fase. II. Upsala 1863.
,

Fra Upsala Universitet,

Upsala Universitets Årsskrift 1862. Upsala 1862.

Fra Universitetet i Lund.

Index Scholarum.

Lunds Kongl. Universitets Katolog fur Host -Terminen 1862 og

\ år-Terminen 1863. Lund 1862—63.

C. I. Tornberg. Mirkbonds Berattelse om Askaniernas Konung-

uet i Persien. Inbjiidningsskrift vid Prof. i Kemi och Mine-

ralogi C. W. Blomstrands instiillande i embetet.

— Osterlåndiska Språken såsom Universitets-Studium. Inbjiid-

ningsskrift vid Prof. i Pastoral-Theologi C. Olbers och

Prof. i Astronomi D. M. A. Mollers instållande i sine em-

beten.

— Program vid Rectors-Ombytet.

16 Disputatser.

Fra Ahademie der Wissenschaften i Berlin.

Abhandlungen vom Jahre 1862. Berhn 1863.



44

Fra naturforschende Gesellschaft i Danzig.

Schriften. Neue Folge 1 Bd. 1 Heft.

Fra Société Vaudoise i Lausanne.

Bulletin. Tome VII Nr. 50.

Fra den lioUandske Regjering.

Flora Batava, 186 Afl.

Fra Bataviaasch Oenootschap von Konsten en Wetenschappen.

Verhandelingen Deel XXIX.

Tydschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde

Deel XI Afl. 1— 6.

— XII — 1—6.

Fra Prof. Dana.

On parallel Relation of the Classes of X'ertebrates, and on some

characteristics of the reptilian birds.

The Classification of animals based on the principle of Cepha-

lisation. I. 11.





1864.

55



anuar.
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Mødet den 11"= Marts.

Hr. Professor Steen meddelte Bidrag til Theorien af Integration

af Differentialligninger af første Orden og første Grad.

1. Ved Integrationen af Differentialligninger af første Orden

og forste Grad arbejder man saa godt som udelukkende paa de

Variables Separation (Udskillelse) ved Hjælp af en passende Sub-

stitution. Der gives kun saare faa Tilfælde, hvor Integrationen

er udførlig ved Hjælp af den Eulerske Faktor, og af disse ere

endda nogle ogsaa modtagelige for Substitutioner, som bevirke

Separation af de Variable. Men de Substitutioner, som bringes

i Anvendelse, bære alle et vist Præg af Tilfældighed og mangle

enhver theoretisk Begrundelse a priori, ligesom de indbyrdes

staae uden Forbindelse. Dette gjælder ikke mindre om de be-

kjendte Hovedgrupper af Differentialligninger af en noget mere

almindelig Form, end om de mange ganske specielle Tilfælde,

for hvilke særegne Substitutioner ved heldige Træf have vist sig

brugbare. Det er et naturligt Ønske at faae tilvejebragt en saa

onnfattende almindelig Theori som muligt istedenfor de spredte

Methoder, der foreligge. Ved Betragtningen af de tre bekjendte

Hovedgrupper af Differentialligninger (foruden dem, der umid-

delbart tilstede de Variables Udskillelse), næmlig

:

den homogene Ligning j^ = /( ) ? (O

dy
den lineære -^ ^ Py-\-Q^

dy
og Riceatis Ligning -— = ax"'— 5y"^, (2)

paatrænger sig strax den Bemærkning, at den lineære Ligning

behandles ved en noget anden Fremgangsmaade end de andre,

idet der indfores to nye Variable, der hver for sig bestemmes

ved Ligningens Deling i to, medens de andre behandles ved

A
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Substitutioner af een ny afhængig Variabel. Fojes hertil, at den

lineære Ligning af første Orden som Led i den liele Gruppe af

lineære Ligninger i Almindeliglied er ret vel stillet i systematisk

Henseende, og at den derfor anvendte Substitution i Virkelig-

heden kun er en skjult Anvendelse af Metlwden af den arbi-

trære Konstants Variation^ som udgjOr et almindeligt, men ikke

ofte nok benyttet Hjælpemiddel for Integralregningen, saa synes

der at være Grund til alene at arbejde paa en P'orbindelse

imellem de to andre Grupper. Ldbyttet af nogle ret heldige

Forsøg i denne Retning meddeles her tilligemed de Frugter, de

ogsaa i anden Henseende have ydet,

2. Gaaer man ud fra (1), som er den almindeligste af de

to Ligninger (1) og (2) og bliver integrabel ved den bekjendte

Substitution ^ = — , saa opstaaer Sporgsmaalet om, hvilke Lig-

ninger af Formen
,

2, = fipi^.y)) (3)

der ere integrable ved Substitutionen

2 = CO (.T, y\. (4)

Da man heraf l'aaer

dz dm dm
dx dx dy '^ '^ ^

saa kommer det an paa at linde nr saaledes bestemt, at de

Variable i (o) kunne skilles ud fra hinanden (separeres). Kun

tre Tilfælde ere mulige; hojre Side af (o) kan enten være uaf-

hængig af .T, eller indeholde x alene i en for begge fælles

Faktor uafhængig af 2;, eller indeholde z paa samme Maade.

a. Hojre Side af (5) bliver uafhængig af x, naar

dm dm ,

dx ^ dy '

altsaa naar m'{x,y) --- ax-\-hy -\- c.

Som Følge heraf bliver Ligningen

-/ = f\ax+by + c] (6)
dx " '^

integrabel ved z = ax -{- by -\- c

,
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dz
som giver -j- =- a + hf[z). (7)

Hojre Side al' (5) kunde ogsaa bliv^ afhængig af z alene

derved, at yf og ^- vare Funktioner af z alene, men dette

Tilfælde vil indbefattes under det næste.

b. Antages hojre Side af (5) at indeholde som fælles Faktor

en Funktion af x alene, saasom A'' (der kan være 1 og saa-

ledes giver det i Slutningen af a. berorte Tilfælde), saa har man

Ved Elimination af X faaes den partielle DifTerenlialligning

som integreret ved bekjendte Methoder giver

hvor ep betegner en arbitrær Funktion. (10) angiver en Betin-

gelse, som w nodvendig maa opfylde for at tilfredsstille (8);

derimod behover denne Betingelse ikke at være tilstræl-helig,

saa at der maa gjores endelig Prøve paa nr's Brugbarhed i den

ved (10) bestemte Form, og dette sker simplest ved selve Sub-

stitutionen (4), der altsaa bor lede til en Ligning af Formen (5),

hvorom (8) gjælder.

Nu skulde altsaa Ligningen

-£ = f{y + '->^ip{^{x,y))), (H)

hvor ^{x,y) = y + x\p{m{x,y)),

være integrabel ved Substitutionen

z = w{x,y) = y ^ xip(z). (12)

Deraf faaes -j- '= f{z] + ip[z) -{- x ip'{z)-^
^

(13)

som ikJam i to Tilfælde tilsteder Separation,

a. Man kan have

{//(2) = 0, ip{z) = -^, z = ^, ^=-=f{ax + by),

som er behandlet ovenfor (se (6)).
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(i. Kiler man kan have

1 z J
. ip'iz) =— , ipiz)^ , aip{z)-\-h = z = y-{-xW(z),

følgelig W{z) = — ^ eller z = w l~ |

X—a \x— a/

med forandret Betydning af ip. Man kommer derved til Ligningen

hvorunder (1) indbefattes for a = 0, (5» = 0.

c. Hvis endelig hojre Side i (5) skal indeholde z alene i

en fælles Faktor uafhængig af x, saa maa

~ = Xf{co)F(w), ^ = X, F{vo), (15)

idet X og Xy ere to Funktioner af x. Heraf udledes

hvis tilsvarende Integral er

y -\-f{ay)\^dx = (p(æ). (17)

Ved denne Bestemmelse af es kan gjores samme Bemærkning

som -ovenfor gjordes i Anledning af det ved (10) fundne w, saa'

at ogsaa her en endelig Prøvelse af Substitutionens Virkning

maa ske. . .

Det maa altsaa nu undersøges, hvorvidt virkelig en Ligning

af Formen ,

£ =/(3/ + A>(aj(a.,3/))), (18)

idet cj (X, y). = y -\- Xip{m{Xj y)),

er integrabel ved at man sætter

z = w[x,y) = y + Xi}j[z). (19)

Men heraf faaes ^^ = f[z) -f ^.—^— ,

som lun tilsteder de Variables Udskillelse i to Tilfælde.

a. Man kan have

d .Xi!)(z) a V , , ,

a



49

følgelig X = ic, 0(2) = -^,

svarende til Ligning (6),

(i. Man kan ogsaa have

d . Xw{z) ,, ,

- -^"'=^'(2), Xi/j{z) --== xl^iz],

allsaa A^ =-- x, ifj(z) =- F(z),

svarende lil Ligning (14), idet (19) bliver til (12).

Der gives altsaa ingen andre Ligninger af Formen (3)

integrahle ved Substitutionen (4) end

dy

dx
f{ax -\-bij-\- c] (6)

Derimod vil (13) bragt paa Formen

dx
.

ih'(z) 1

7- -f- T- /"^ =
dz f{z)-\-(p(z} f(z)-^ip(z]'

som er lineær, have den primitive Ligning

I' rp'iz)dz r r* _ i' f'izidz
'

~»

^ _ g ,'j >~
. -r - 1 g . y '"/^ -.- - ^^ -f C I

, (20)

saa at Elimination af z imellem (12) og (20) frembringer den

til (11) svarende primitive Ligning.

Altsaa enhver Ligning af Fori^ien

^ ==/(^ + a;\//(aj(a;,i/))), (II)

hvor as(x,y) = y -\- x ip(ai{x,y))

,

er integrabel ved Substitutionen

z = y + X ip{z),

som gjor den afhængig af en lineær Differentialligning.

Som Exempel herpaa mærkes

dy ,.l : X •

dx-^y-^
—

X

x
^+7
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CO

der ved z = y-{

fører til x = e'

Er saaledes f{z)=^z, faaes

3-— ?/2; — X = O

2.(1 + CVz''+i)
os X

2'^ + l '

hvorimellem z elimineres.

3. Af Ligningerne (6) og (14) afhænger for Exempel

d^ ^ /ax+byj±_^\
(21

ax ^ \aj^x-\-0i7/-\-c^/

Sæltes næmlig au -\- h^ -\- c =0,
«!«+ bi^+ Cl = O,

hvorved a og ^ ere bestemte, faaes, saafremt ikke - = —

,

dy _ / a{x—a)-\- b{y~(i) \ _ ^/y— /? \

o?aj
"^ \a]^(aj

—

a)+Ji(y— (i)) \x—aj'

Er —= T-==-— 5 bliver hojre Side af (21) konstant, men for
«, 6, c,

'

—= —<: —
, som gior « = co

, £? = oo , iaaes, idet ai = -^,

t^y / 5(aaj+ Z>?/) + cJ\

dx \b i[ax -{ by) -\- c ^b

4. Anvendes Substitutionen (4) paa en mere sammensat

Ligning, der dog er valgt med stadigt Hensyn paa simple For-

mer, næmlig paa

^^'11 -/(-(^•^»' <22'

hvor X indeholder x alene, faaes

Da heri sidste Led af hojre .Side ikke indeholder ic, vil Separa-

tion alene være mulig, naar det samme gjælder om første Led,

altsaa naar _,

X^ = F{z) = F{co). (24)
ax
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IMen heraf faaes \
^'^

,

= \ ^ -{- Y,

idet Y er en Fuiiklion af y. Da venstre Side heri forestiller

en hviikensomhelst Funktion af ca, kan man sætte

hvilket dog ogsaa kan skrives paa en af følgende to IMaader

cflcs] = 1. r, + i.x, = IY,X,,

Y
(p(ai) = 1. Y, — \.X, = Ij^-

Man erholder derved kun følgende tre Tilfælde

./ (oj (a-, y)) = / ( J^ 1 (y) + lp o {x)) ,

/ (oj (a^, y)) = ./' ( «^ 1 Cy) • V^2 i^)) ^

som alle gjore (22) integrabel, saafremt tillige A'' og /'" kunne

bestemmes saaledes, at (2'i) er tilfredsstillet. Men denne be-

stemmelse er let, thi for det første Tilfælde haves

X ip',(x) = F{z)
,

altsaa X = —- , F{z) = 1

,

for det andet

Xip',(x)W^{y) = Fiz), altsaa X= ^^' , F{z) =-- z,

og for det tredie

-
^f-'"'^;'^^ = Fiz)

,
altsaa X= - ^^' , ^Vi = ..

Som Følge heraf erholdes følgende integrable Differential-

ligninger af Formen (22):

der ved at ipiiy) og ^/^[x) tages til Variable føres tilbage lil (6),

idet a=l, 5 ==--
1 , c = 0;

der er et nyt Tilfælde, som imidlertid tilsteder en simplere

Form, hvorom nedenfor; •
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som let føres tilbage til (t), idet xpi(y] og (//^i^) gjores til de

Variable.

Naar i (25) sættes x for ipoi^), y for ipiiy), faaes den

meget simple Ligning

staaende i samme. Forbindelse med (25), som (6) og (1) med de

oven anførte Ligninger. Havde man sat x— « for U'-Ax) og

y— h for ipiiy), vilde man have faaet en Ligning staaende i

samme Relation til (25), som (14) til (1).

Integrationen af (26) sker ved Substitutionen (4), som her

er z = yx og giver

'

«^^ = ^+/». •

.

(27)

Følgende Exempel

dx ^
'

behandlet {iiDienger (Differential- u. Fntegralrechn. Stuttgart 1857),

ved først at sætte y=-iiv og derpaa bestemme v som — , har

Formen (26) og ændres umiddelbart til (jfr. (27))

• dz
,

dx •

i e^^dz
hvoraf \

— -— , == \.x.

altsaa a;" (a e--''-^— 1 ) = C.

Ligeledes , naar i Riccafis Ligning (2) haves' m ^= — 2,

hvilket Tilfælde plejer at behandles ved Substitutionen y = —

,

der gjor den homogen , faaes først

x~ -~ = a — h[x]i]'^
dx

og dernæst ifølge (27)

dz
,^

X -r- = z -\- a — 0Z-.
• dx
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Der er dog herved at bemærke, at den nævnte Fremgangsmaade

altid kan anvendes naa (26); sættes først ic = — eller v-^ —

,

bliver Ligningen homogen og behandles som saadan, men disse

Operationer samles netop i een ved den her angivne Melhode,

(26) bor derfor rettest behandles som et selvstaindigt Tilfælde.

5. Af det Udviklede fremgaaer, at Ligningerne (6) og (26)

vel Jx'unne fortjene i theoretisk Henseende at staae ved Siden af

(I), al (7e alle henhore til samme Gruppe af integrahle Differen-

tialligninger, næmlig til dem, som integreres ved Hjælp af Sub-

stitutionen (4), og at de ere de eneste af denne Qruppe, som

have de i (3) og (22) angivne simple Former.

Derimod er det at forudse, at den samme Substitution (i)

er anvendelig paa andre og mere sammensatte Differentiallignin-

ger; paa Ligninger, der i Simpelhed kunne stilles ved Siden af

de her nævnte, vil den næppe kunne komme til Anvendelse.

Her skal Opmærksomheden endnu blot henledes paa tre Former,

der synes at være de simpleste næst de anførte , og tilmed paa

analog Maade ere knyttede til hver sin af dem. X betegner en

hvilkensomhelst Funktion af x i alle tre Ligninger.

a

Ta.
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At bestemme den Kurve, hvis Normals Projection paa Radius

vektor fra Begyndelsespunktet er en given Funktion a/ x.

Den afhænger af Ligningen

og Integrationen giver

/ —
\ fix) o

yti^ -{- x^ = CX — X \ 5-

Geometrien giver Anledning til mange Problemer, afhæn-

gige af (29).

c. Endelig vil Ligningen

0^2 ^ = Xf[xy) - xy (30)

blive integrabel ved z = yx^ som giver

dz ,^ .

X -T- = A/(z).
dx

6. Det er igjennem (30) lykkedes al knytte den ellers

noget isolerede Riccatis Ligning til de her omhandlede Diffe-

rentialligninger. Først vil næmlig Ligning (2) for m = — 4

eller ^ _ « __ j^.
dx x^ -^

kunne omformes til

Og derpaa giver Substitutionen

1

y x = u -r- —-f-

du . « - .,

Ligningen x j- -\- u = —^ — ou-

., du a— h{ux)''
eller x- j- = ux

^dx X

henhørende under (30) og integrabel ved z = ux, som giver

dz a — bz-

dx X

Sammenfattes de her brugte Substitutioner i een, frembragt

ved Elimination af u
, faaes netop den bekjendte
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som imidlertid er fundet ad en ganske anden Vei, uden no^en

theoretisk Begrundelse, ved en blot provende Fremgangsmaade.

Sættes dernæst Riccatis Ligning |2) under Formen

X-
-J^
= ax'"+- — b lyx]'^

,

(31)

saa vil samme Substitution som ovenfor [yx -= ?< + — ) frem-

bringe , o.* 7, ,.,° ^du _ ««"»+*— b (ux) -

ax X

Og dernæst giver z= ux

dz
X- -r- = acc"'+-*— ^';s^ (32)

ax

Endelig vil denne Ligning for x = antage Formen

dz
-j— = a\—x,)-^"'+^^— bz- (33)
axi

dz
eller x'. ^— = a{—x,)-^"'+->— bz^. (34)

Heraf følger, at hvis den ene af Ligningerne

y = ax"'— hj'' og -^ = a\- ajr^'""*"'^ — ^^ (jfr. (2) og (33))

eller af

x^~ = flæ'«+4 __ 1^-2 og ^y2^ _ a (_a.)-(,«+2)_ ^^2 I Kl'- ('^2)nr.-.

( ogc?a;
"= ^ dx '

{ og (34)

^*an integreres , saa han den anden ogsaa.

Sættes i (32) almindeligere

_ « _ 1

y 1

saa faaes -j^ = 5«a--(«+») — aair«'"+=^"-'y'
dx^ ' ' •^' '

som vil antage Formen (2) igjen , saafremt

am -{- Za — 1 =0, «
7?i-f3'

hvorved den bliver

drj ^L_ -2S_ « ,/== . (35)
dx, «i + 3^- «I+3^''

^^^'
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Allsaa livis den ene af Ligningerne (2) og |35) er integrabel, saa

gjælder det samme om den anden.

Da nu (2) er integrabel for m = — 2, saa gjælder det

samme om (35) for —'^^ = — 2, der falder sammen med (2);

men gjores m= — 4, faaes for (35) — '^^ = 0? for m == O er-

holdes — ^=-—4, deraf lindes igjen — -I, — ^, — ^ o.s.v.

Omvendt, sætter man efterhaanden —'^^=^ — 4, =0, =— j,

= — — O.S.Y., erholdes •»? =— — ,
=—r, = — — ,

— -^-o-S-v.

Man kommer saaledes til den bekjendte Række af negative

Broker imellem — 4 og —2, samt imellem — 2 og O, som

indsatte for m i (2) gjore denne integrabel. Overgangen fra (2)

til (33) eller fra m til — (m + 4), som ovenfor er omtalt, vil

kunne give den samme Række i omvendt Orden saaledes:

4 8 12 o 12 8 4 --,m=--, — j, — y 2 y, -y, — y, O,

9 , . ,

i^16 12

s 1
_,.,+4)= o, -I, -!•

Sætter man i (31) m^-y— l og foretager samme Ændring

i den af (33) ved Multiplikation med a;- frembragte Ligning,

erholdes to Ligninger af Formerne

x'^ j- = axP — hujx)-.,

/ ) (36)

X- -^ = ai—x)-"— b(ijx)
dx

Hvis den ene af Ligningerne (36) er integrabel^ saa er den

anden det ogsaa.

T. Det ligger nær paa (36) at forsøge Methoden af den

arbitrære Konstants Variation, men man kommer stedse tilbage

til Ligninger, der føre til (2) igjen; hvis derimod sættes

yx = cz,

faaes som svarende henholdsvis til den første og den anden (36)

Ligningerne

dz de TOCX -.—\- zx -^ = axf— o{cz)- -i- cz,
dx dx

dz de
cx^—\- zx -j- = a{— x)-'' — t>{cz)' -\- cz.

dx dx
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Disse deles atter i to paa følgende Maade:

dz 1 .,\ i
dz . ^

ic-r- == z — bcz^i \ X j- = z — Ocz-
ax

y
1 ax

'de i ^ ) de
z^- = axP-^ \ \ z-j- = a{—x)-''-\
dx ) y dx

eller simplere, idet 2== —
,' ' u

du , - \ ( du
^ , ^

X -^—\- u— bc = O I \x-i—h?« — 6c = ()

dx f } ax
> fif s

de i \ de
-, axP-^u= 0\ I

-y a(-x]-"-'^it = 0.
dx ) \ ax

Disse danne et Par sammenhørende Ligninger, som behandlede

ved Elimination af u og ^ ved Hjælp af den af sidste Ligning

dannede DilTerentialligning give følgende lineære DifTerential-

llgning af anden Orden til Bestemmelse af c.

d-c r^, de , ,

79 7 / (37;
d~c ^ de

^dx^^ (p+2)^ — a3(— x)-"-ic = 0.

Herved er Integrationen af Rieeatis Ligning gjort afhængig af

en ny lineær Differentialligning af anden Orden. Endvidere ind-

ses, efter hvad der er bekjendt om Iliccatis Ligning, at Lignin-

gerne (37) ere integrable for følgende Værdier af p = m + 2:

= 9 1 _l...o---- — — 2

2
almindelig p = -^—

,

hvor i er hvilkensomhelst hel; i = ac giver ^ = O, oo>2>0
giver 0</><2, for 2*= O faaes ^ = 2, for i = — 1 dernæst

p = — 2, og for —!>/> — 00 endelig —2<^<0. Men

Resultaterne af Integrationen af (37) i disse Tilfælde ville altid

blive meget sammensatte, idet man næmlig, efterat have fundet

y som Fimktion af x saaledes som den tilfredsstiller (36), har

c
yx = ez = —

,

og naar nu c = yxu indsættes i den første af de sammen-
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u som Fnnklion af x. Tilsidst faaes da c af den anden af

de sammenhørende Ligninger.

Selskabet bifaldt, at Hr. Cand. mag. Hertzsprzing' s belønnede

-Priisskrift, "Beregningen af N. Mashelynes Iagttagelser af smaa

Sljerneri), optages i Selskabets Skrifter.

I Mødet var fremlagt:

Fra Academia Real das Sctencias de Lisboa.

Memorias, Classe de Sciencias Natnraes Tome XII Part. 2.

— II. Serie — I.

— — _ _ n Part. 1 & 2.

— - — — III — 1 & 2.

Fra Ahademie der Wissenschafien i Milnchen.

Sitzungsberichte 1863. II Hefte 2 & 3.
'

Mødet den l^'" April.

rir. Prof. L. Muller forelagde en Afhandling om de religiøse

ISymholer af Stjerne-, Kors- og Cirkel-Form hos Oldtidens Cul-

turfolk., som vil blive meddelt i » Skrifterne i>.

I Mødet var fremlagt:

Fra Academia Beal das Sciencias de Lisboa.

Memorias, Classe de Sciencias Mathematicas, Physicas e Natnraes

Nova Serie Tome I Part. 1,2.

— — III - 1.
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Annaes das Sciencias Mathematicas. Physicas, llistorico Naturaes,

e iMedicaes. Tome I Marts 1857 — Kebr. 1858.

— II iMarts 1858 — Juli 1858.

Fra Boyal Soci'eti^ i JEdinburgh.

Transactions Vol. Wlll Part. 2 Session 1862— 63.

Proceedings Session 1 862- 63 Vol. V Nr. 59— 61.

Fra Royal Society i London.

Proceedinss Vol. XII Nr. 55— 57.

1 Mødet den 12te Februar foredrog Hr. Conferentsraad

Madvig »Bemærkninger om Forholdet imellem Folkemyndig-

heden og Dommermyndigheden i Athen '>. Disse Bemærkninger

gik ud paa rigtigere, end det i Almindelighed skeer, at be-

stemme og begrændse Betydningen af den saakaldte Ulovlig-

hedsklage, YQce(frj naoavofXMV ^ der i Athen kunde reises mod

den , der havde foreslaaet en Lov eller en administrativ Folke-

beslutning, et Psephisma, og som etrax medførte Suspension af

den foreslaaede Lov eller Beslutning, men, hvis Klagen fandtes

grundet af Dommerne, dens Ophævelse og Straf, ofte betydelig,

for Proponenten. Medens Alle erkjende, at denne Klage kunde

begrundes og ofte begrundedes paa Overtrædelse af de formelle

Forskrifter om den regelmæssige og lovlige Fremgangsmaade

ved Lovgivning og Vedtagelse af Folkebeslutninger (hvortil ogsaa

hørte Forskrifterne om Udelukkelse af ethvert Forslag om visse

Gjenstande, naar ikke iforveien Tilladelse var erhvervet i særlig

Form), hvorved altsaa kun fremtræder det charakteristiske, men

med hele den attiske Statsordning nole sammenhængende For-

hold, at Ansvaret for Overholdelsen af de reglementariske og

formelle Forskrifter paahviler ikke den eller de ved Afstemningen

Præsiderende, der vare jevne, i det enkelte Aar og ved den

enkelte Ledighed ifølge Lodkastning og Tuur fungerende Bor-

gere, men Proponenten, der sædvanlig var en af de Politik
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drivende Folkeledere og Talere, have dog saagodtsom alle, ogsaa

de nyeste Forfattere (Meier, Schoemann, Hermann) tilføiet Noget,

hvorved den hete Klageform faaer en aldeles anden Betydning

og en høist besynderlig Anomali fremtræder. Man lærer nemlig,

at Ulovlighedsklagen mod en Lov eller et Psephisma ogsaa kunde

begrundes paa Indholdets materielle Beskaffenhed, Beslutningens

Skadebghed og L hensigtsmæssighed. Det er klart, al herved

fremkommer en dobbelt Afgjørelse af det samme Spørgsmaal

og en Domstol (omend en Domstol af demokratisk Form og

meget talrig, af flere .hundrede ved Lodkastning udtagne jevne

Borgere) stilles over det hele souveræne Folk med Hensyn til

Bedømmelsen af foreslaaede Foranstaltningers Hensigtsmæssig-

hed og TSytte, hvilket er noget ganske Andet, end al Domstolen

bagefter i Ro og under udførlig Forhandling prøver de formelle

Spørgsmaal, som ikke kunde undersøges ved Folkets Forhand-

ling og Afstemning om Forslaget efter dets materielle Beskaffen-

hed. Ligesom nu et saadant Forhold i sig selv er aldeles utro-

ligt, paavistes det af Conferentsraad Madvig^ at dette heller slet

ikke var den virkelige Mening af yQacfrj naQavouoop , der som

reent formel Klage dreiede sig om bestemte reglementariske

Forskrifter, der af Klageren maatte opgives og bevises over-

traadte. Delle var den retslige og forfatningsmæssige Betydning

af Klageformen og dens oprindelige Hensigt. Men da Intet er

vanskeligere for en slørre Forsaniling af ikke juridisk og over-

hovedet ikke 'til stræng og skarp Opfatning dannede Mennesker

end at fastholde Adskillelsen imellem Spørgsmaalel om en Be-

slutnings formelle Regelmæssighed og Gyldighed og Spørgs-

maalel om dens Godhed og Hensigtsmæssighed , især naar den

fra denne Side berører eller kan fremstilles som berørende deres

egne Interesser og Følelser, og da ikke let noget Folks eller

nogen Tids Sagførere dristigere end de attiske Talere, naar det

convenerede dem, have omgaaet og fordunklet det egentlige

Spørgsmaal i en Sag og stræbt at paavirke Dommernes Stem-

ning fra andre Sider, forholder det sig vistnok saaledés, at i de
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opbevaj'ede alliske Taler, der vedkomme denne Klageform, spiller

den omhandlede beslutnings materielle Beskaffenhed, som Ta-

leren fremstiller under Hensyn til Dommernes Stemninger, Fø-

lelser og Fordomme, en storre UoUe og indtager storre Plads

end Behandlingen af den formelle Side, og det er meget sand-

synligt, at Dommerne i mange Tilfælde have glemt denne over

den anden. jNlen ikke destomindre lader det sig dog i disse

Taler selv tydelig paavise, hvorledes Taleren maa begynde med

det, der egentlig er Klagens Gjenstand, den formelle Side, og,

saa godt han kan, begrunde sin Klage i denne Henseende ved

Paavisning af bestemte foreliggende Formalitetsfeil og Uregel-

mæssigheder, naQcéj'Ofjia, hvorefter han da rask gaaer over til

at fortælle Dommerne, at Beslutningen jo desuden ikke duer og

maa være dem meget imod, og saa dvæler langt mere ved

denne Side og her bcarbeider Dommerne med al Kløgt og

Kunst. Conferentsraad Madvig efterviste dette ved Demosthenes's

Tale imod Aristokrates , i hvilken Forholdet imellem de to Be-

standdele, den egentlig juridiske og Klagen virkelig vedkom-

mende, og den paa Stemningen beregnede, træder særdeles

tydeligt frem, ved Talerne mod Androtion og Timokrates, og ved

Æschines's Tale mod Ktesii)hon, hvor Forholdet paa en anden

Maade viser sig særdeles interessant, idet den kort behandlede

juridiske Klage er rettet mod Ktesiphon, men den ikke-juridiske

Appel til Dommernes Stemning alene angaaer Demosthenes.

Endelig betragtedes to Steder i (Demoslhenes's?) Tale mod

Neæra og Lykurgs mod Leokrates, der berøre denne Gjenstand,

og til Slutning gjordes opmærksom paa, hvilket Lys der ogsaa

ved denne Undersøgelse falder paa hele den attiske Advocat-

maneer.
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Modet den 15'^" April.

Hr. Prof. Westergaard forelagde paa Kassecommissionens Vegne

følgende Regnskabs -Oversigt for Aaret 1863:

Indtægt.
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Udgift

A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virk-

somhed:
I. Kinbedsmændenes Gager og Budets

Lonning
Lobeiule Idgifter til Bra^ide, Lys, Porto

ni. V

IF. a) Selskabets Skrifter

Præmier
b) Ordbogen

Den meteorologiske Comitee lifolge

Budget og Beslutning 6 Marts 1<S63)

bevilget

Regestum diplomatieum

B. Understøttelser til videnskabelige Foreta-

gender :

Prof. Stephens' Værk om de ældste nor-

diske Runer (ifolge Beslutning 23 Jan,

1863)

Ril. : li

850

355 83

2071 5'

47136

910 59

418 60

Rd. Ji

Aarets Udgift .

Aarets Indtægt

Oversknd . . .

Kassebeholdning fra 1862

Indkjobt en Obligation 1000 Rdl. af Sta-

den Kjøbenhavns Laan
Kassebeholdning ved Udgangen
af Aaret 1863 . .

120-

3448 17

83

1000

5664

6355 70

701 66

1888 88i

2590 581

96128

1629 30i

Den Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelses Bidrag

for Aaret 1862 478 Rd. 93 Sk.

— — 1863 ...... 408 — 46 -

— 887Rdlr. 43 Sk.

er ifølge Selskabets Beslutning af 23. Januar 1863 anvendt til

Understøttelsen til Prof. Stephens' Værk om de ældste nordiske

Runer, i Alt 1000 Rd., hvoraf det øvrige, 112 Rd. 53 Sk., er

afholdt af Selskabets andre Indtægter.

5'
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Ilerpaa ineddeelte Conf. Forchhammer en Afhandling:

Om Ædelforsit og nogle andre dertil horende IHineralier M<

For henved 60 Aar siden bekjendtgjorde Hisinger Analysen

at el Mineral, som findes i temmelig betydelige Ma^ngder ved

det bekjendte svenske Guldbjergværk Ædelfors i Smaaland, og

som efter Findestedet fik Navnet Ædelforsit. Et andet .Mi-

neral, en Zeolith, fra samme Egn, forer imidlertid ogsaa

samme Navn, og for at skjelne mellem disse 2 meget forskjel-

lige Mineraller, betegnes Hisingers Mineral efter Analysens

Resultat med Navnet Kall-trisiUcat. Til Kalktrisilicatet hen-

regner Hisinger ogsaa et Mineral, som findes i den til INIarmor

metamorphoserede Overgangskalk Ira Gjellebæk ved Drammen i

Norge, og som i Samlingerne som oftest henregnes til Tremo-

lilerne, hvormed det har en stor Liighed. Den af Kobell be-

kjendtgjorte Ædelforsit fra Cziclava i Dannatet kjender jeg ikke

af egen Anskuelse,

Kalktrisilicatet fra Ædelfors findes aldrig krystalliseret, og

selv paa det friske Brud iagltager man neppe noget Spor af en

krystallinsk Structur. IJetragler man det i større Stykker, træder

el Slags tykskifret Structur frem , som langt mere taler for at

det er en sammensat Bjergart end et enkelt Mineral. Denne

Formodning styrkes naar man nndersoger Haardheden, idet man

med en vis Lethed kan ridse Mineralet med Kniven, og vilde

betegne det efter ^lolis's Skala med 4, medens det med Slaalel

giver enkelte Gnister, hvilket antyder, at der i det blødere INIi-

neral maa findes indblandet et andet med Quartsens Haardhed.

Med Syrer fremkommer en Opbruusnin^, som dog snart ophorer.

Det indeholder altsaa i det mindste 3 forskjellige Mineraller,

') see VV. Hisinser Uiuleisokiiing af en liviclt fosforescerende Steenarl fiåii

Æflolfois; i Ariiiindlinaar i Fysik, Kemi ocli Mineraloi:ie af Hisinger och

Bcrzelius, II Delen pg. 1S6, og Hisinger Undeisokning af såkaldat Tre-

niolit från Gjellebæk i Norrige i Kngl. Vetenskaps Academiens Iland-

iingar, År 1S23 pg. 177.
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eel inod Oiiarlsciis liaanlhcd ,
cl andet, som iidirjdi' llovcd-

iiiassen, er l)lndere og har Fliisspallunis llaardlicd,. og el li'(!(li(!,

som inaa lorinodes at være kulsiuir Ivalk. Al' llisingers Analyse,

dér ikke lager Hensyn til lndi)landinger, har man udledet Be-

tegnelsen som el Trisilical af Kalk. IVesultatel af hans Analyse

er følgende:

Kiseljord 67 . 77.

Kalk 36 . 50.

Leerjord 1 . 8;J.

manganholdig Jernilte . . 1 . oo.

flygtige Bestanddele ... O . 75.

Tab 3. 15. ^)

Det er denne Betegnelse som et Trisilical af Kalk, der har

givet di'lte i og for sig meget ubetydelige Mineral eii vis \ ig-

tighed, fordi Trisilicatcr med Baser, der ikkun henhøre til Mag-

nesia-Kalkrækken ellers ikke forekomme i Naturen. .Alan maalle

være tilboielig til at antage, at Trisilicaterne, under den Forud-

sætning at Kiselsyre indeholder 3 Æquivalenter Ilt, og at altsaa

disse Trisilicaler ere de neutrale enkelte Salte, maatte fore-

komme meget hyppigt i Naturen. Mangelen af denne Sammen-

sætning hos Silicaterne af Kalk-Magnesiarækken maatte da

bestyrke den Formodning, at Kiselsyren ikke indeholdt 3 Æqui-

') llisinger har ved sin Analyse slet ikke taget Hensyn til Kulsyren (som

formeentlig ligger i "flygtige Bestanddele og Tab«, i det Hele 3,90 gi, og

Erdmann (Lårobok i Mineralogien) siger, at Ædelforsit fra ÆdelCors ";ir

stundom mer ocb mindre genonitrangt af ocb blandat med kolsyrad

kalk". I Universitetets mineralogiske Museum lindes et Stykke, som vi

skylde den for længe siden afdode Carl Retzius, et andet Stykke liid-

rorer fra den ligeledes aWøde Myntmester Almrotli, et Stykke har jeg

medbragt Ira Stokholm uden at have noteret fra hvem jeg har modtaget

det, et andet buirer Grev Vargas Bedemars Etiquette, og i den senere

Tid have vi modtaget Exeinplarer fra Herr Apotheker Anderberg i Stok-

holm. Det er derfor sandsynligt, at de ere tagne til forskjellige Tider

og paa forskjellige Steder af Laget. Alle Stykker, som Museet eicr,

bruse med Syrer, og derfor maa jeg antage, at kulsuur Kalk er en stadig

Ledsager af Silicatet.



66

valenter Ilt, men kun 2, og at altsaa ikke Trisilicaterne vare de

neulrale kiselsure Salte, men Bisilicaterne, de efter Augitformlen

sammensatte Salte, som forekomme overmaade hy[)pigt i Na-

turen. Denne Tvivl om Rigtigheden af den ældre Anskuelse

om de kiselsure Saltes Sammensætning kunde ikke hæves ved

Betragtning af de kiselrige Dobbellsalte af Feldspathrækken,

Orthoclas, Albit og Periclin. da man let kan fordele Kiseljorden

saaledes paa de til forskjellige Rækker horende Baser, at Tallet

2 bliver Grundtallet for Fordelingen af Kiselsyren og dens Hl

imellem de forskjellige Baser. Jeg har allerede for mange Aar

siden i min Afhandling om. Leerarternes Sammensætning og

Dannelse viist af de mange Forbindelser, som Kiselsyren ind"-

gaaer med Kali og med Natron, al Kiselsyrens Iltmængde i

disse Salte ikke er et .Multuplum af Tallet 3 men af Tallet 2,

og i Henhold til disse Undersøgelser har jeg viist, at man har

Grund til at betragt« Orthoclasen som sammensal af kiselsuurt

Kali, hvor Syrens litmængde er 8 Gange saa stor som Basens

(Kali-N'andglas) , og vandfrit Leer, hvori Kiselsyrens Iltmængde

er 4 imod 3 Æquivalenter Ilt i Leerjorden Ka- ^i^ -i-Al- Si-,

Ofthoclasens Sammensætning kan altsaa i alle Tilfælde ikke

betragtes som et Beviis for Sandsynhgheden af at Kiselsyre

indeholder 3 Æquivalenter Ilt
i).

') G. Forchhammer iibfr die Zusammenselzung der Porcellanerde, und ihre

EiUslehiing aus dem Feldspalh. Pogcndorir Annalen der IMiysik und

Chemie, 1835, Bd. 36 p. 331.

Jeg. viste blandt andet i denne Afiiandling, at Kiselsyre og Kali iudgaae

6 forskjellige Forbindelser.

1) JCa'^ Si det af H. Rose ved Samnier^smeltning dannede Salt.

2) Ha- SP Saltet bundfældet ved Viinaand af Oplosning af kiselsuur

Kali med Overskud af Kali.

3) Ka^ Si* Fuchss Vandglas.

4) Ka^ Si^ Bundfaldet ved Viinaand af Vandglas og udvasket med

30 g Viinaand.

o) Ka^'Si^^ Bundfaldet af Vandglas med Viinaand, udvasket med Vand.
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Disse Betragtninger foranledigede mig lil na-rtnere al iin-

dcrsoge yEdelforsit, da jeg af de allerede anforle ydre Kjendelegn

maatte formode, al det var en meclianisk IJianding af forskjel-

lige Mineraller, som Hisinger havde analyseret. Uvis det da

viste sig, at Ædelforsit ikke var el Trisilicat, og al man over-

hovedet ikke kjender noget naturligt Trisilicat af den Række af

Haser, som betegnes med den almindelige Formel RO ^ laae

deri en yderligere Stadfæstelse af den nyere Anskuelse, at Kisel-

syren ikke indeholder 3 Æquivalenter Ilt, fordi det vilde være

hoist besynderligt, hvis der iblandt de talrige Silicater, som

forekomme i Naturen, ikke fandtes et eneste neutralt Salt, me-

dens vi efter Analogien med andre Syrer have Grund til at

antage, at de neutrale Salte forlrinsviis vilde blive dannede.

Mine Analyser af Mineralet bleve anstillede paa følgende

Maade. Et temmeligt stort, tilsyneladende reent Stykke, blev

fiinrevet og omhyggelig blandet. Delle Pulver blev anvendt til

de følgende Analyser.

A. 1) 27,937 Gran bleve opvarmede med reen, fortyndet

Eddikesyre, hvorved jeg haabede at udtrække den kulsure Kalk,

uden at angribe Silicatet. Der skeete en længe vedvarende svag

Opbruusning, og det tilbageblevne Pulvers Udseende syntes at

røbe, at ogsaa Silicatet var angrebet. Vædsken blev fdtreret.

Pulveret udvasket og skyllet fra Filtrum. Fillrummet blev brændt,

og dets Askes Vægt havde tiltaget med 0,1,54 Gran.

2) Filtratet (1) blev blandet med Saltsyre, inddampet til

Tørhed og opløst i Vand, hvorved der blev en ringe Mængde

Kiseljord tilbage, som blev veiet tilligemed den Kiseljord, som

vandtes i 3).

3) Det fra Filtrum (1) skyllede Pulver blev kogt med en

6) Ka'^ 6V* Dannet ved Udvaskning med Vand af det Bundfald , der

udskiller sig ved Afkjoling af en concentreret Oplosning af Si

i K^-C. .
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Oplosiiiiig til" kulsuurt Natron ug filtreret. Vædsken blev ovcr-

iiiirltet med Saltsjre, inddampet til Tørhed og opløst igjen.

Begge Portioner Kiselsyre (2 og 3) veiede 2,314 Gran, hvortil

endnu kom 0,018 Kiselsyre, som var vunden ved at blande Op-

løsningen, hvoraf Hovedportionen af Kiselsyre var udskilt med

en Opløsning af Zinkilte i Ammoniak, og at samle Bundfaldet, gløde

og udtrække med Saltsyre , altsaa i det Hele 2,333 Kiselsyre,

som ved Fordampning med Flussyre og et Par Draaber Svovl-

syre efterlod 0,271, næsten udehikkende Natronsalt = 0,119

Natron, som har været tilbageholdt af Kiseljorden, hvis Vægt da

bliver 2,213.

4) Opløsningen i (2) blev inddampet temmeligt stærkt med

Svovlsyre og den udskilte kornede svovlsure Kalk ved Filtrum

skilt fra den temmelig sure INIoderlud, som blev blandet med

en tilstrækkelig stærk Viinaand for at bundfælde Resten af svovl-

suur Kalk, hvorpaa begge Portioner bleve udvaskede med Viinaand

af 60 g. Den glødede svovlsure Kalk veiede 9,781, og opløste

sig fuldstændig i kogende Kogsaltopløsning. Vædsken fra den

svovlsure Kalk blev inddampet og gav med Ammoniak et Bund-

fald, som glødet veiede 0,081 Gran.

5) Det med Natronopløsning, behandlede Pulver (3) blev

skyllet fra Filtrum , hvis Aske havde tiltaget i Vægt med 0,529.

Det fraskyllede blev inddampet med Saltsyre, opløst og filtreret.

Oet gav med Svovlsyre 7,985 svovlsuur Kalk, som ved Opløs-

ning i kogende Kftgsaltvædske efterlod 0,176, altsaa 7,809 svovl-

suur Kalk.

6) Residuet fra Saltsyrebehandlingen i (5) blev skyllet fra

Fillrum, og det brændte Filtrum havde faaet en Tilvæxt af 0,109.

Det Fraskilte blev nu som før behandlet med kulsuur Natronop-

løsning o. s. y., hvorved erholdtes 3,003 Kiseljord, som ved For-

dampning formedelst Flussyre og Svovlsyre, og senere Glødning

med kulsuur Annnoniak efterlod 0,288, der beregnedes som

svovlsuurt Natron, og var altsaa = 0,126 Natron, Kiseljorden

altsaa = 2,877.



69

7) Residiiet i (0) *lcv iitttM- skyllet fru iMltriun (Ask(!tilv;r\t

==> 0,111) indkogt liiJA3n med Saltsyre = 0,205 svovlsmir Kalk;

skyllet fra iMltriim (Tilvæxt af Asken 0,097) behandlet med ko-

gende kulsunr Katronoi)losning = 0,506 Kiseljord.

8) Residnol fra alle disse Behandlinger veiede ll,7io Gran.

IJ. 20,189 Griin af det samme Pulver tabte ved en meget

svag Brunnglodhede 0,057, som regnedes for Vand = 0,28 y,

og ved en senere Smeltning med Borax 1,357 = (5,72 § Kulsyre.

Kiselsyre-Mængden i 3. 6. 7. er = 5,596^ Kiselsyre.

Den svovlsure Kalks Mængde i 4. 5. 7. er = 17,795 =
7,327 Kalk.

Samtlige Residuer efter de fra Filtrum skyllede Portioner

udgjøre 1,000 Gran, som, beregnede, hver for sig, svare til

0,163 Kiseljord altsaa ialt . . = 5,759 20,61 § = 10,70 O

0,135 Kalk — —
' . . = 7,467 = 26,73« = 7,64=

og 0,702 Residuum — - . . =12,442 = 44,54
{}

Manganilte, Jernilte, Magne-

sia og Leerjord .....= 0,254 = 0,91 §

Kulsyre 6,72 § = 4,89 O

Vand 0,28

99,79.

Da 6,72 Kulsyre indeholde .4,89 Ilt og fordre til et neutralt

Salt saa megen Kalk, som indeholder 2,44, saa bliver, naar vi

fradrage den fra hele Kalkens Iltmængde 7,64 — 2,44 = 5,20,

medens Kiselsyrens Iltmængde er 10,70. Den characteristiske

Bestanddeel af det blandede Mineral er altsaa et af Syrer de-

componibelt Kalkbisilicat, Wollastonit, og Sammensætningen var

15,26 kulsuur Kalk.

38,81 Wollastonit.

44,54 Granat, Feldspath og Quarts.

1,39 Vand, Leerjord, Magnesia, Jernilte og Manganilte.

100,00.

En anden Portion af et andet Stykke blev behandlet ligesom
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den l'iirste, blot med den Forskjel , al Pwh eret ikke Llev opvar-

met med Eddikesyre, men 2 Gange med Saltsyre og med Op-

losning uf kiilsnurt iSatron, og at Kulsyren ikke l)lev bestemt

ved Smeltning med Bora.\ men ved en stærk Glodniug over Gas-

lampen , uden Tilsætning af nogen anden Siibstants. De til-

stedeværende Siilcater uddrive Kulsyren saa fuldstændig, at Sall-

syre senere ikke udvikler en eneste Boble. Beregningen af de

i Filtrumasken tilbageblevne Dele af de fra Filtrum skyllede Por-

tioner af den analyserede Substants skeete som for. Det hele

^'ægtlab ved Glodniug udgjorde 4,76'Vo, hvoraf regnedes efter den

første Analyse 0,28 som hygroscopisk Vand, altsaa 4,48% Kulsyre.

Der blev anvendt 40 Gran.

21.86% Kiselsyre som har været oplost i kulsuurt Nalron.

42,87% Kalk.

0,89% Jernilte, Manganilte, Maguesia og Leerjord.

A,i8% Kulsyre.

0,28% Vand.

47,25% llesiduum som blev tilbage ved gjentagen Behandling

med Saltsyre og kulsuurt Natron.

99,63»b.

21.86 Kiselsyre indeholdt 11,34 Ilt.

24.87 Kalk indeholdt 7,11 Ilt.

4,48 Kulsyre indeholdt 3,26 111.'

Denne Kulsyre optager saamegen Kalk, som indeholder 1,63,

der bliver altsaa 7, il— 1,63, 111 i den Kalk, som er i Forbindelse

med Kiselsyre = 5,48 hvilket er ganske lidt under Halvdelen af

Kiselsyrens Ilt. Den væsentlige og characteristiske Bestanddeel

af Ædelforsiten er derfor ogsaa efter denne Analyse et Kalk-

bisilicat.

Da det er af Interesse at kjende de ovrige Indblandinger

med Hensyn til deres mi'neralogiske Natur, bleve de 1
1
,740 Gran

Residuum fra A. 8.

C. 1) inddampede i Platindiglen med Flussyre, Saltsyre og

Svovlsyre, indtil svovlsure Dampe viste sig. Ved Opløsning i
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SaltsyiT og Vaiul blev 2,958 tilbage, som blev liciiiagl til en ny

Analyse.

2| Af den svovlsure Oplosning (1) blev erbolcU 4,851 svovls.

Kalk, l,ol3jernliol(lenile Leerjord, 0,'«1 Cblorkaliiim, 0,640 svovls.

Natron og 0,398 .Magnesia.

3) Det -ved den forste Behandling med Flussyre tilbageblevne

Fulver ( I ) blev atter behandlet med Flussyre, Saltsyre og Svovlsyre,

indtil det var oplost og derpaa inddampet og glødet med Til-

sætning af kulsuur Ammoniak. ' Der blev 0,208 tilbage eller hdt

over 7 Procent, og den Slutning at den største Deel af denne

Rest var Quarts synes at være berettiget. Med Hensyn til de

Mineraller , hvis Baser bleve tilbage ved den første Behandling

med Flussyre, da finde vi i Alkalierne Bestanddele som hentyde

paa en Feldspath Art, medens Kalk, Magnesla og Jernilte hen-

tyde paa Granat.

Ædelforslt er altsaa sammensat af Wollastonlt, kulsuur Kalk,

Quarts, og sandsynllgviis Feldspath og Granat. Hermed stem-

mer nu ogsaa Forekomsten af Wollastoniten paa de bekjendte

Findesleder. Ved Gokumi Sverrlg findes den paa et i vor Mine-

ralsamling opbevaret Stykke med kulsuur Kalk, Granat og Quarts,

men paa et andet Stykke fra samme Findested mangler Granat,

og i dens Sted forekommer et grønt Mineral I smaa Korn,

sandsynfigvlls Auglt. Et Stykke fra Hellestad Indeholder foruden

Wollastonlt, kulsuur Kalk, Granat, Quarts og Feldspath. Ved

OrawR'za I Bauuatet er ligeledes kulsuur Kalk og Granat Wolla-

stonitens Ledsagere og de nordamerikanske \N'ollastoniter have

de samme Ledsagere.

Det saakaldte kalktrisiiicat fra GJellebæk red Drammen i >orge.

Dette tremoHtagtige Mineral er i Almindelighed concentrisk

straalet, i smaae sammenhobede Partler, med Straaler af omtrent

1 Linles Længde, men det forekommer ogsaa i parallelstraalede

Afsondringer, hvor da Straalerne kunne være over en Tomme

lange. I frisk Brud er det sneehvidt, men udsat for Luften
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4,473 uopløseligt liosiduiim -=
1 4,91*'

o

10,364 Kiseljord = 34,55-

2,004 Kulsyre = 6,68 -

11,653 Kalk = 3H,84-

0,616 Jernforilte = 2,05-

1,158 .Man.i>;aufurilte ....== 3,86-

22,80

O

17,94

4,86

1 1,10

0,45) 12,32

0,77

100,89%.

(i,68 Kulsyre indeholde 4,86 Ilt og optage saamegen Kalk

som indeholder 2,43, saaledes al der bliver 12,32—2,43 = 9,89

Ilt for Baserne RO imod 17,94 Ilt i Kiseljorden, hvilket er lidt

mere end Halvdelen af Kiselsyrens Iltmængde, en Forskjel, der

bliver lidt mindre naar vi tage Hensyn til Jernets og Manganets

Iltning under den Glødning hvorved Kulsyren blev bestemt, den

vilde næsten ganske forsvinde hvis man turde antage at Jern-

iltet ikke hørte til det tremolitagtige Minerals Sammensætning,

men hidrørte fra decomponeret Granat.

I alle Tilfælde kan det ikke omtvivles at den maa betragtes

som WoUastonit.

Den parallel- traadige eller asbestagtige Okenit

fra Nordgrønland.

1 den mægtige Grønsteenformation i det nordlige Grønland

findes der i smaae, omtrent */.•? Tomme mægtige Gange et hvidt

parallel-traadigt Mineral, som i Almindelighed betegnes som

Ol-enit^ fordi det som den ægte Okenit let angribes af Syrer og

fordi Ammoniak i den sure Opløsning ikke frembringer nogen

Uklarhed af udskilt Leerjord. Det er imidlertid ikke Okenit, i

det mindste har det mindre Vand, og er i det Væsentlige et

Kalkbisilicat, medens den egentlige Okenit er et QuadrisiHcat af

Kalk.

Dr. Rink , Inspecteur i Nordgrønland , som har opdaget

dette Mineral, betegner det med Navnet asbestagtig Ohenit.

Ifølge hans Ludersog eiser forekommer det paa den indre østlige
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Deel af Noursoaks Halvøen især ved Noursoak og Nlarkornak og

navnligen ved Makkak nær ved det sidste Sted , i Gange som

gjenneniskjære den stærkt oploste Trap og Trapstuf i alle Ret-

ninger. Universitetets niineralogiske Samling har Exemplarer

fra de anførte Steder, men desuden ogsaa fra Plareøen, alle

samlede af Dr. Rink.

Det bestaaer af fine asbestagtige indbyrdes parallele Traade,

som i Almindelighed ogsaa ere parallele med Gangudfyldningens

Sidevægge, men undertiden staae skjævl paa disse Vægge. Det

deles let efter Traadene, som løsne sig allerede ved den blotte

Reroring, og trænge dybt ind i Fingeren, hvor de foranledige

Betændelse. Haardheden kan ikke bestemmes paa den sædvan-

lige Maade ved Kniv eller Fiil, da Traadene ved den mindste Be-

røring skilles fra hinanden. Naar man fiindeler det og gnider

Pulveret med en Korkprop paa Plader af de Mineraller, der sæd-

vanlig benyttes som Haardheds Prøver, beholder en Apatit-

Plade sin Glauds men en Kalkspath-PIade bliver mat. Haardheden

kan derfor sættes liig 4. Vægtfylden har jeg ikke forsøgt at

bestemme da Stykkerne altid indeholde kulsuur Kalk indblandet.

Farven er hviid, men Overfladen af Stykkerne er der, hvor de

som Gangudfyldning ere komne i Berøring med Grønsteen, grøn-

lig og guul. Den Egenskab, der udma^rker Mineralet er den

YanskeUghed hvormed det fiindeles, og som hidrører fra en høi

Grad af Seighed, som ellers kun sjeldent forekommer hos iltede

Mineraller, og hvor den findes pleier at betegne en mechanisk

Blanding.

Overgydet med Syrer bruser det altid svagt af indblandet

Kalkspath, ophedet afgiver det en ringe Mængde Vand, som kan

stige til et Par Procent. Dr. Rink har bestemt at Minera-

lets Bestanddele ere Kiseljord, Kalk, Kulsyre og Vand. Iltfor-

holdet mellem Vand, Kalk og Kiseljord fandt han ved een Ana-

lyse som I : ti: 12 og i en anden Analyse fandt han Forholdet

mellem Kalkens og Kiselsyrens Ilt som 4 : 9.

Da Eddikesyren foruden den tilstedeværende kiilsure Kalk
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ogsaa alliil decomponerer nogen kisclsuiir Kalk, har jeg ikke

forsøgt at adskille de forskjellige Salte ved analystiske i\le-

Ihoder, men bestemt dem, som i den foran anførte Analyse,

efter Regning. Ligesom i de forrige Analyser blev en storre

Portion af iMineralet (asljestaglig Okenit fra Tsoursoak-llalvoen)

reven Gint saa godt som det lod sig gjøre, omhyggelig blandet,

og^derpaa anvendt, til de forskjellige Analyser.

I) En Portion af 18,876 Gr. blev længe udsat for en svag

Bruunglødhede frembragt ved en Viinaandlampe, hvorved det

tabte 0,.343 = l,8i7°o Vand. Ved en senere meget stærk Glød-

ning i en Ovn tabte det 0,604 = 3,20% Kulsyre. Det tilbage-

blevne Pulver blev angreben af Saltsyre, men afgav ikke den

mindste Boble af Kulsyre. En ny Portion .af samme Pulver blev

indkogt med Saltsyre, opløst i Vand, det tilbageblevne Pulver

kogt med kulsuur Natron -Opløsning, hvorved en meget ringe

Mængde iidecomponeret Mineral blev tilbage, som ved sin Seig-

hed var undgaaet Fiindelingen , og som blev draget fra den an-

vendte Mængde af Mineralet. Efter at Kalken af sin Oplosning

var udskilt ved Svovlsyre, blev en lille IMængde Leerjord bund-

fældet ved Ammoniak.

Resultatet af denne Analyse var:

49,82% Kiseljord = 'i5,87 Ilt.

45,02- Kalk = 12,86 —
3,20- Kulsyre = 2,.32 —
1 ,82 - Vand = 1 j62 —
0,64 - Leerjord,

100,.50«b.

Naar vi ikke fraregne den med Kulsyren forenede Kalk, saa er

Kiselsyrens Ilt nøiagtig det Dobbelte af Kalkens Iltmængde; men

da vi naturligviis maa fraregne den med Kulsyren til et neutralt

Sult forbundne Kalk, saa bliver der et Underskud af Kalk; 3,20

Kulsyre, som indeholder 2,33 Ilt udfordre saa megen Kalk, som

indeholde 1,16 Ilt = 4,06 Kalk, der altsaa mangler, eller hvis vi

overføre Forandringen paa Kiseljorden saa er der 2,47 Ilt i Ki-



76

seljorden eller 4,76 Kiseljord tilstede, uforbunden med Kalk.

Denne Kiselsyre kunde da være forenet med Vand; 4,76 Kisel-

syre med 1,82 Nand, eller Htforholdet som 2,47 for Kiselsyre og

1,62 for Vand, efter Formlen S"^ IV. Et saadant Kiselsyre-Hy-

drat er mig nbekjendt, men Kiselsyre-Hydraterne have overhove-

det endnu ikke været Gjenstand for en udtømmende Undersøgelse.

Jeg overbeviste mig imidlertid ved følgende Forsøg om, at denne

Okenit indeholder Kiselsyre, som er uforbunden med en stærk

Base : 20,005 Gr. af Mineralet blev kogt med en meget for-

tyndet Opløsning af kaustisk Natron, hvorved 0,264 Kiselsyre op-

løste sig = 1,32% og at denne Kiselsyre havde været forbunden

med Vand viste sig derved, at det tilbageblevne Pulver nu ved

en svag Bruunglødhede ikkun tabte 0,61% Vand. Det er meget

usandsynligt, at det kaust. Natron skulde have berøvet den neu-

trale kiselsure Kalk noget af sin Kiselsyre da man ved denne

Slags Analyser kun altfor ofte gjør den Erfaring, at en meget

ringe Mængde af en i Vand uopløselig Base kan gjøre megen

Kiserjord uopløselig i Alkalierne.

Dannelsen af dette Mineral turde være gaaet for sig paa

følgende Maade. Overhedet Vand har udtrukket den kiselsure

Kalk af Trappen og Traptuffen , en ringe Mængde senere til-

kommen fri Kulsyre har decomponeret en Deel af den neutrale

kiselsure Kalk, bemægtiget sig Kalken, og udskilt Kiselsyren,

der nu i Forbindelse med Vand blandede sig med den ufor-

styrrede Wollastonit. Den asbestagtige Okenit kan derfor neppe

betragtes som andet end. ureen Wollastonit.
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1 .Modet var fremlagt

:

Fra Academia Real das Sciencias de Lisboa.

INIemorias, Classe de Sciencias Moraes, Politicas e Hellas lettras

Nova Serie Tom I. Part 1, 2. 1854—55.

II. — 1, 2. 1857— Gi.

III. — 1. 1863.

Portugaliæ .Monumciila Ilistorica a saeculo oclavo post Christum

usqve ad qvintumdecimum, ivssii Academiae scientiarum Oli-

siponensis edita. Scri|)tores scientiarum. \'ol. I. Fase. 1—3.

— Leges et consuetiidines. Vol. I. Fase. 1 — 3.

Annaes, Sciencias Moraes, Politicas e Bellas Lettras. 1ste Bind.

Marts 1857— Febr. 1858.

— 2det Bind. Marts—>,'ovbr. 1858.

Fra Gesellschaft der Wissenschaften in Gottingen.

Abhandlungen. XI Band. Gottingen 1864.

Nachrichten vom Jahre 1863. Gottingen.

Fra Hr. Bibliothehar^ Prof. Thorsen.

De danske Runemindesmærker forklarede af P. G. Thorsen.

Modet den 29'" April.

lir. Prof. Worsaae meddelte Bemærkninger om formeentlige

Spor af en fra Danmark i Valdemarernes Tid til det nuværende

rsordtydskland udgaaet architeklonisk Indvirkning.

Hr. ^voL Lange sendte 20 Exemplarer af Isle Hefte af hans

Descriptio iconibus illustrata Plantarum novarum vel minus cog-

nitarum, præcipue e Flora Hispanica.



Den mathematiske Klasse afgav følgende Betænkning over

Ur. Observator, Dr. ISchjellernps Fortegnelse over telescopiske

Fixsljerner imellem ^ 15 Graders Declinatiou.

I Videnskabernes Selskabs Møde den lode Januar d. A.

blev der af medundertegnede d' Arrest forelagt en af Hr. Obser-

vator, Dr. Schjellerup ved Hjelp af den paa det berværende Uni-

versitets-Observatorium opstillede Meridiankreds udarbeidet F'or-

tegnelse over 10,000 Positioner af teleskopiske Fixstjerner imel-

lem 15 Graders Deklination. Om dette Arbeide, der ønskedes

optaget i Skrifterne, har Selskabet forlangt den mathematiske

Klasses Betænkning.

Klassen har i den Anledning gjort sig bekjendt baade med

den indledende Forklaring, Observationerne og Kataloget, og er

derved kommen til det Resultat, at bemeldte Arbeide er udført

med den Sagkyndighed, Nøiagtighedssands og roesværdige Ud-

holdenhed, som et saadant Foretagendes Anlæg og heldige Iværk-

sættelse kræver. I Løbet af tredive Maaneder har Forfatteren

vod fuldstændige Meridianobservationer paany bestemt Stederne

af en meget betydelig Deel af de i Aarene 1821—1825 zoneviis

observerede Stjerner, der forekomme i Weisse"s »Positiones

mediae Stellarum Fixarum in Zonis Regiomontanis«, og i den her

i Betragtning kommende Deel af Lalande's Zoner fra Slutningen

af forrige Aarhundrede. Han har desuden tilføiet Positionerne

af en stor Mængde Stjerner af 9 og 9— 10 Størrelse, der ikke

før vare blevne bestemte. Derved er der tilveiebragt en væsentlig

Berigelse af Stjernekatalogerne, som vil være af Betydning ved

fremtidige Planet- og Kometobservationer, medens den paa den

anden Side , ved i en betydelig Grad at forøge Antallet af nøie

bestemte Positioner af lyssvage Stjerner, fremmer Stellarastro-

nomien, og har såaledes, blandt Andet, allerede ført til Opda-

gelsen af en af de mærkeligste Egenbevægelser ved Stjerner af

9 Størrelse.

Undersøgelsen af Instrumentet er udført efter de for Tiden

brugelige Methoder; den sandsynlige Feil ved en enkelt Plads-
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bestemmelse taler saavel til Fordeel for det ved Iagttagelserne

afbenyttede Instrument, som for at Forfatteren har observeret

og reduceret med den størst mulige Omhu.

I Betragtning heraf maa Klassen, idet den ikke tilbageholder

sin fulde Ancrkjendelse af det foreliggende Arbeides videnskabe-

lige Værd, anbefale Stjernekatalogets Udgivelse ved Videnskaber-

nes Selskab. Imidlertid forekommer det os, at et saa omfangs-

rigt Arbeide, som tillige er af en saa særegen Beskaffenhed , at

noget over 30 Ark vil komme til udelukkende at indeholde Tal-

rækker, kun lidt er egnet til umiddelbar Optagelse i Skrifterne.

Det er af Hensyn til den specielle techniske Afbenyttelse, et

Stjernekatalog ifølge sin Natur er bestemt til , ikke ønskeligt,

at det findes forenet med forskjelligartede andre Arbeider.

Da Selskabet alt tidligere engang særskilt har udgivet et

reent astronomisk Tabelværk (Hansen og Olufsen, Tables du

Soleil), tillader Klassen sig, i Henhold til dette Præcedens, at

foreslaae, at bemeldte Stjernefortegnelse, med dertil hørende

indledende Text, Forklaring samt Figurtavle, maatte udgives paa

Videnskabernes Selskabs Bekostning paa en lignende Maade, som

hine Soltavler. Der vilde isaafald kun være at anbringe en hertil

sigtende Tilføielse paa Arbeidets nuværende Titel.

Saaledes vedtaget i den malhematiske Klasse.

Kjobenhavn, den I ode April 1864.

Andræ. d'Arrest. E. 31undt. A. Steen.
Betænkningens Affatter.

Selskabet bifaldt Klassens Indstilling, og bestemte at der

trykkes ialt 350 Exemplarer.
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I Mødet var fremlagt:

Fra Geologicai Society i London.

The Qiiarlerly Journal Vol XIX. Part 4. Nr. 76.

— XX. Part 1. Nr. 77.

Fra Geograqhical Society i London.

The Journal Vol XXXII. 1882.

Proceedings Vol VIII. Nr. 1 & 2.

F'ra Prof. Owen i London.

On the vertebra characters of the order Pterosauria.

On the skuU and teeth of Placodus laticeps.

On the Archeopteryx.

Fra the Anthropological Society i London.

The Anthropological Review Kr. 2, 3 & 4. London.

Fra Academie der Wissenscliaften i Berlin.

Monatsberichte aus dem Jahre 1803.

B'ra Physicalische Gesellschaft i Lerlin.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1861. XVII Jahrgang. )

& 2 Ablh. Berlin 1863.

Fra Geologische Lteiclisanstalt i Wien.

Jahrbuch 1863. XIII Band Nr. 4.

Fra Akademie der Wissenscliaften i Munchen.

Sitzungsberichte 1863. II Heft 4.

Fra Konigliche Sternwarte i Munchen.

Annalen. IV Supplementband.

Fra Physikalisch-olxonomische Gesellschaft i Konigsherg

Caspar Hennenbergers Grosse Landtafel von Preussen.

Fra Naturforschende Gesellschaft i Halle.

Abhandlungen. VIII Band 1stes Heft.

Fra Sociéfé de physiqne et d'histoire naturelle de Geneve.

Mémoires, Tome XXII. Premiere Partie. Geneve 1863.
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Mødet den 20'"= Mai.

Hr. Prof. Thorsen gav nogle Meddelelser om visse Mstorsike

Bestanddele i Sognet om Olger Danslee ,
som ville blive med-

delte i et senere Nummer af "Oversisten".

Dr. med. Krabbe indsendte »Ilelminthologiske Undersøgelser

»i Danmark og paa Island, med særlig Hensyn til Blæreorme-

»IMelser paa Island". Forfatteren onsker denne Afhandling op-

tagen i Selskabets Skrifter, og den physiske Klasse valgte en

Comitee til Afhandlingens Bedømmelse bestaaende af de Herrer

Etatsraad Bendz og Professorerne Steenstrup og Hannover.

Det Kongelige Baierske Videnskabernes Academie sendte

en i Anledning af Geheimeraad Martins" 50-aarige Dr. Jubilæum

slaaet Medaille.

I Mødet var fremlagt:

Fra Societa di Napoli.

Rendiconto, Fisiche e Mathematiche Anno II. Fase. 4—10.

1863.

Rendiconto, Morale e Politiche Anno Secondo. April—December

1863.

Province napoletane. Fatti diversi. Genaio 1864.

Fra Istituto Veneto.

Memoria. Vol. XI. P. 1.

Atti. Ser. 3. Tom. 8. Dispensa 5—9.

Fra physicalisch-medicinische Oesellscliaft i Wilrtzburg.

Medicinische Zeitschrift. IX. Band. 3 bis 6 Heft.

Naturwissenschafthche Zeitschrift. IV. Band. 1 Heft.

6
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Fra GeograpMsche Qesellschaft i Wien.

Mittheiliingen. VI. Jalirgang 18G2. Wien 1863.

Fta Raddiffe Ohservatory i Oxford.

Aslronomlcal and meteorological Observations made in the year

1861.

Fra Royal Society i Duhlin.

Tlic Journal Nr. XXX. Dublin 1863.

Fra Natural History Society of Duhlin.

Procedings. Vol. IV. Part 1.

Modet deii 3"'^ Juni.

rir. Professor X ^. iSc/^ar^/«^ meddeelte Underretning om nogle

Forsøg, han havde anstillet for at prove, om den i flere chemiske

Journaler optagne Angivelse, at man ved Hjælp af Piatinchlorid

kan afgjøre om en Vædske er Drueviin eller Cider, er rigtig.

Efter disse Forsøg kan det ovennævnte Reagens kun i et meget

indskrænket Antal Tilfælde bruges med Nytte til denne Ad-

skillelse. Medens der nemlig gives enkelte Sorter af Drueviin,

som ikke ved den foreskrevne Fremgangsmaade give Bundfald

af Kaliumplatinchlorid, hvilket derimod er Tilfældet med nogle

Sorter Cider, saa gives der baade Arter af Viin, som give

samme Bundfald, ligesom der gives Arter af Frugtviin, som ikke

give dette Bundfald.

Den udførligere Beretning om disse Forsøg findes indrykket

i Tidsskrift for Physik og Chemi elc, 3die Aarg. S. 161.
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Deretter mcddeelle Professoren Beretning om nogle Forsøg

paa at omdanne Urinstof og KalTein ved en galvanisk Strøms

Indvirkning. Den nærmeste Anledning til disse Forsog var en

af Professor Dehn nieddeelt Beretning om at have omdannet

KalVein eller Tliein til Urinstof ved Hjælp af en saakaldt con-

stant galvanisk Strøm. Professor Delins Beretning lyder saa-

ledes: 0,3 Gram Tliein, oplost i 30 Gram destilleret Vand,

blev en rum Tid (omtrent 3 Uger) udsat for den constante

Strøm. Efter den Tid blev en Deel af Vædsken afdampet og

langsomt krystalliseret. Theinkrystailerne vare for en stor Deel

forsvundne, medens der derimod havde dannet sig smukke

Ureumkrystalier i stor Mængde. Ved hurtig Fordampning var

det for storste Delen smaa Ureumkrystalier, som dannede sig.

Behandlet med Oxalsyre opstod der Krystaller af Oxalas urei,

og med Salpetersyre Nitras urei- Krystaller. Bundfald med nitras

hydrargyricus viste, at 40 [j- Thein var forvandlet til Ureum.

Derved maa bemærkes, at Thein, ikke udsat for den konstante

Strøm, ikke giver noget Bundfald med salpetersuurt Qviksolv-

ilte.H

Noget i Strid med denne Angivelse staaer Alexander Mul-

lers M ældre Angivelser over Urinstoffets Omdannelser ved ind-

virkningen af en galvanisk Strøm, som varede flere Uger. En

Deel af Urinstoffet omdannedes til Salpetersyre, Ammoniak, Me-

thylamin og Kulsyre, medens Resten forblev uforandret. Ifølge

disse Erfaringer var der saaledes givet en Forklaring over det

af Prof. Dehn omtalte Forhold, at det af ham formentligt frem-

stillede Urinstof blev fugtigt i Luften; thi som bekjendt til-

trække Meihylaininsalte i Beglen Fugtighed. Derimod har Midler

ikke søgt om Biuret eller cyanursyret Urinstof i den af ham.

electrolyserede Vædske.

Saavel af denne Grund, som for at bekræfte Urinstoffets

Omdannelse til Melhylamin udsatte S. til forskjellige Tider og

') Erdm.nnn Journal fiir praktische Ghemie 57 Bind Side 443.

G*
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paa forskjellige Maader Opløsninger af Urinstof for Indvirk-

ningen af den galvaniske Strøm af 4 til 12 bnnsenske Ele-

menter. Som Vædske i det galvaniske Apparat anvendtes Op-

løsninger af siiurt chromsyret Kali og Svovelsyre. Som Resultat

af disse Forsøg fandt S. i det Hele samme Omdannelses Pro-

dukter som Al. Muller, men tillige, under visse Forhold at der

dannedes cyanursyret Urinstof M og Biuret. Ved nemlig at fore-

tage Electrolysen enten ved 0° eller ved 100° C, og i begge

Tilfælde Tid til anden at udtage Prøver af Yædsken ved den

positive Pol, og undersøge denne Prøve med Oplosninger af

Kali og svovelsuurt Kobberilte , fandtes at Vædsken over det

fremkomne Bundfald antog en rod eller violet Farve, snart noget

lysere snart noget mørkere. Indvirkede derimod den galvaniske

Strøm paa Oplosninger af Urinstof ved almindelig Temperatur,

da kunde S. ikke fremkalde ovennævnte Reaction. Efter disse

Forsøg med Urinstoffets Omdannelse ved Electrolyse skredes til

Forsøg med Opløsninger af KalTein; men førend Resultaterne

heraf anføres, vil det være nyttigt at erindre om de forskjellige

Omdannelses-Produkter, man tidligere har erholdt ved Kaffeinets

Behandling med forskjellige chemiske Agentier.

Efter Mulder faaes ved at opvarme Kaftein med Barytvand

Cyansyre, myresyret Ammoniak og Viinaand, hvoraf Gyansyren

senere spaltes i Kulsyre og Ammoniak.

\\'iu-tz har senere efterviist, at ved at koge Kaffein med

concentreret Kalilud dannes Methylamin og Trimethylamin ^l,

Strecker fandt, at ved Kogning af KalTein med concentreret

Barytopløsning udvikledes Ammoniak og Methylamin., medens

der foruden kulsyret Baryt , som Rest i Kogeappar.tet, fandtes

et nyt Alkaloid, som han kaldte Caffeidin, samt nogle ikke

nærmere undersøgte Stoffer. Ved Kaffeinets Behandhng med

') Finckh har gjort opmærksom paa at cyanursyret Urinstof med Kali og

svovelsyrel Kobberiite giver en mere violet og mindre rød Farve end

Biuret. Annal. d. Chemi ctc. 124 B. Side 331.

*) Wohlers Grundriss der organischen Chemie, ote Auflage S. 186.
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Chlitr c'lk'i" Salpetersyre har man ('ii(lvi(l(M-t! omdannot det til

Cyanbrinte, Melhylamin, Amalinsyre og Colestroplion.

De Opløsninger af Kaffein i Vand , som S. til forskjellige

Tider har electrolyseret, vare deels anbragte i togrenede Iler,

deels i Voltametre, deels i dialytiske Kar; Lederne vare altid

af Platin , snart i Form af Traad, snart som IMik. De herved

erholdte Resultater vare hinanden saare lige, og kun cu kor-

tere eller længere Tid behøvedes for at fremkalde de samme

Phænomener.

Allerede efter en meget kort Tids Forlob viste sig en suur

og en alkalisk Reaction ved de to Ledere, og det varede i

Reglen kun nogle Timer, for man tydelig bemærkede en stærk

Lugt af Sildelage.

Ved at udtage en Prove af den sure Vædske, og inddampe

den til Tørhed i et Vandbad, fremkom en stærk rødfarvet Ring,

medens den indre Deel af Uhrglasset var fyldt med Krystaller

af uforandret Kaffein
;

jo længere Tid den galvaniske Strøms

Indvirkning varede paa samme Oplosning, desto stærkere frem-

traadte den rødfarvede Masse eller de amalinsure Salte. Ved

at mætte den sure Vædske med kulsyret Natron og derpaa

underkaste denne Opløsning en Destillation, overgik en alkahsk

reagerende Vædske, som blev opsamlet i Chlorbrintevand og

fandtes senere at være en Blanding af Ammoniak og Methyl-

baser.

Da V'ædsken i Retorten var bleven en tynd Syrup, blev den

rystet med Chloroform for at optage det uforandrede Kaffein.

Efterat Chloroformet var fraskilt blev Resten inddampet til Tør-

hed, og derpaa underkastet en Destillation med noget fortyndet

Svovelsyre. Herved erholdtes et suurt Destillat, som lugtede af

Myresyre og som kogt, med rødt Quiksolvilte frembragte en stærk

Udvikling af Kulsyre og Reduction af Quiksølviltet. Her var

altsaa fnndet Myresyre ved Siden af Amahnsyre, og Mulders

Angivelse af Myresyre som Produkt af Kaffein derved bekræftet.

Ved at destillere den alkaliske Deel af det omdannede
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Kaffein og opsamle de alkaliske Dampe i Chlorbrintevand er-

holdtes som Hest i Retorten næsten altid Spor af uforandret

Kaffein, men aldrig Urinstof. Ved Tilsætning af Salpetersyre

ligefrem til den electrolyserede Opløsning af Kaffein erholdtes

vel ved forsigtig Inddampning Krystaller, som under Microscopet

kunde have nogen Lighed med salpetersyret Urinstof, men efter-

haanden som de henstode, udsatte for Solstraalernes hidvirk-

ning, farvedes de røde og tiltrak Fugtighed. De synes saaledes

at være en Blanding af Kaffein og iMethylamin med Salpetersyre.

Ved Tilsætning af Oxalsyre til den electrolyserede Kaffein-

Opløshing erholdtes ikke Krystaller af den Form, som det oxal-

sure Urinstof pleier at udvise.

Den i Forlaget erholdte Opløsning af Salmiak og saltsure

Methylaminbaser inddampedes til Tørhed, og behandledes med

absolut Alkohol. Af de llltrerede Opløsninger bortdeslilleredes

Alkoholen og Resten i Retorten opløstes i lidt Vand. Ved Til-

sætning af Platinchlorid og længere Tids Kogning dannedes

orangegule Octaedre.

Ved at behandle disse med Kalilud bemærkedes en meget

stærk Lugt af Sildelage, og der kan derfor neppe være Tvivl

om at disse Krystaller indeholdt Trimethylamin. Imidlertid fandtes

over 41 % Platin, som Rest ved Saltets Glødning.

Havde Dobbeltsaltet kun indeholdt Methylamin, da havde

Krystallernes Form ikke været saa stærkt udpræget, thi Dob-

beltsaltet af Chlorbrintet Methylamin-Platinchlorid krystalliserer

ikke i saa mørke og vel uddannede Octaedre.

S. er derfor nærmest tilbøielig til at antage, at Saltet

ogsaa har indeholdt noget Ammonium-Platinchlorid. For fuld-

stændigt at kunne adskille Methylamin og Trimethylaminets For-

bindelser med Chlorbrint fra Salmiak, kan en enkelt Behandling

med absolut Alkohol neppe ansees for tilstrækkelig. Men ,til

gjentagne Omkrystallisationer vilde der udfordres større Qvanti-

teter end S. har været i Besiddelse af.

Samtidig med Dannelsen af Ammoniak, Methylamin og Tri-
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inctliylaiiiin, Myresyre og Amalinsyre lulviklos ved den positive

Pol Kulsyre og lit; ved den negative Pol derimod Drint. Den

sidstnannte Leder overtrækkes nied et sort Legeme, saavidt den

er i IJeroriiig med Kad'ein-Oplosningen. Dette sorte Legeme er

ikke opløseligt i Vand, Alkohol eller Salpetersyre, men for-

svinder let ved Glødning, og synes at være Kul. Forholdet

mellem de udviklede Luftarter vexler meget efter det galvaniske

Apparats Styrke og efter Temperaturerne , ved hvilke Electroly-

seringen foregaaer.

Herefter synes der ikke at være tilstrækkeligt Beviis for Rig-

ligheden af den formodede Omdannelse af Kaffein til Urinstof

ved Indvirkningen af en galvanisk Sti'øm , selv om denne fort-

sættes i flere Uger. Derimod har der her atter viist sig god

Overeensstemmelse mellem de Produkter, som vindes af Urin-

stof og Kaffein, enten man anvender Varme og forskjellige clie-

niiske Reagentier eller Indvirkningen af en electrisk Strøm.

Herefter forelagde Hr. Prof. cVArrest en Fortegnelse over

215 nye, i Aarene fra 18G1 til 1864 paa det hertærende Obser-

vatorium opdagede Taagepletler. Denne Catalog er senere i

Udtog hleven optaget i ti3de Bind af Astronomische Nach-

richten , tilligemed Oplysninger angaaende endeel af de af Lord

Bosse paa Himmelen savnede Herschelske Taagestjerner (jvnfr.

Philos. Transact. for 186! Part. III pag. 745).

Ovennævnte Catalog vil iøvrigt fuldstændig og med detail-

lerede Beskrivelser, Pladsheslemmelser og Maalinger blive med-

deelt i den nye Fortegnelse over Taagestjernerne, med hvis Ud-

arbeidelse Prof. d'Arrest har været beskjæftiget siden 1 861, og

som for Tiden er Fuldendelsen temmelig nær.
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Hr. Professor Steenstrup meddelte enkelte nye Oplysninger

om den af Etatsraad Æ'5c/^r^c/^< beskrevne nye Orca-hvi fra Fær-

øerne, og Bemærkninger om Gottsches Flynderslægt Zeugopterus.

Begge Meddelelser ville senere blive optagne.

Derpaa meddelte Conferentsraad Forchhammer følgende Be-

mærkninger.

Hr. Administrator Holm underrettede mig for nogen Tid siden

om, at ban ved nogle Isolationskopper til Telegraphlraadene havde

iagttaget, at Vædsken, som filtrerede igjennem det glødede Por-

cellain, antog en guul Farve, og han formodede, at dette maatte

hidrøre fra chromsure Alkalier. Til Porcellainsmassen var der

anvendt Leer fra et Lag af Keuperformationen ved Vellingsby

paa Bornholm, og han formodede, at det var dette Leer, der

indeholdt det gule Slof, da man tidligere ikke havde iagttaget en

lignende Farvning.

For nølere at undersøge Aarsagen til dette gule, i Vand op-

løselige Salte Dannelse, udsatte jeg 1 5 af det samme Vellingsby

Leer med 1 S* Natron-Salpeter i et Par Timer for Rødglødhede,

uden at bringe det til Smeltning, hvorpaa det blev udtrukken

med Vand. Vædsken var stærkt guulfarvet, og viste ved nær-

mere Undersøgelse, at den baade indeholdt Chrom og Vanadin,

men i en ringe Qvantitet, saa ringe, at 1 S Leer neppe vilde

være tilstrækkehgt for med fuldkommen Sikkerhed at eftervise

Vanadinets Tilstedeværelse. Jeg tog derfor 30 3 af Leret, blan-

dede det med 20 S salpetersurt Natron, hvorpaa det blev glødet

i Porcellainsfabrikkens Forglødningsovn, hvor det i 24— 36 Timer

var udsat for en temmelig stærk' Rødglødhede, og derpaa ud-

trukket med Vand. For at udskille den Kiseljord, som maatte

være opløst, blev det forsat med Salmiak, inddampet og efterat

Kiselsyren var bortfjernet, blev Opløsningen kogt med Svovlbrint-

Svovlnatrium. Det Uopløste var for Størstedelen Chromilte, men
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indeholdt endnu noget Vanadin, det Opløste var for Størstedelen

Svovlvanadin , men indeholdt ogsaa nogle andre Sulphider. Ved

gjentagne Oplosninger af Chromiltet i Saltsyre og Overmætning

med Svovlbrint-Svovlnatrium lykkedes det at befrie Chromet for

de Melaller, som under de givne Forhold kunde danne Sul-

phider.

Svovlvanadin -Svovlnatriumopløsningen blev overmættet med

Eddikesyre og i enkelte Tilfælde med Saltsyre, hvorved den

største Deel af Vanadinet blev bundfældet som Svovlvanadin, men

der blev altid en ikke ubetydelig Mængde tilbage i Opløsningen,

som jeg bundfældte med det almindelige Cyanjernkalium, glødede

Bundfaldet og smeltede det med en Blanding af salpetersurt

Kah og kulsurt Natron, hvorpaa jeg kunde udtrække vanadinsurt

Kali-Natron. Svovlvanadinet blev hgeledes glødet, derpaa smeltet

med Salpeter og kulsurt Natron og siden udtrukket med Vand.

I disse forskjellige Opløsninger af vanadinsure Alkaher blev der

sat et Stykke Salmiak, og efter 24 Timers Henstand blev Væd-

sken heldt fra Bundfaldet, som ved Glødning i en lille Porcel-

lainsdigel etterlod en brun, smeltet iMasse, der størknede til en

concentrisk straalet Hob 'af Krystaller. Ogsaa Reactionen med

det almindelige Cyanjern -KaHum svarede fuldkommen til Vana-

dinet. Hovedmassen af Sulphidet var altsaa Vanadin, men den

fra den vanadinsure Ammoniak heldte Opløsning indeholdt endnu

flere Syrer. Molybdæn syren blev bortfjernet derfra ved at til-

føie lidt Saltsyre og nogle Draaber af phosphorsur Ammoniak.

Efter Inddampningen og Gjenopløsningen med Tilføielse af nogle

Draaber Saltsyre blev guul, phosphor- molybdænsur Ammoniak

tilbage. Dets Qvantitet var meget ringe. Men den fra dette

gule Sall skilte Vædske indeholdt endnu en anden Syre, der

kunde danne brune Sulphider; den blev derfor blandet med

Svovlbrint-Svovlnatrium og den brune Oplosning decomponeret

med Saltsyre, hvorved dét ubekjendte Sulphid blev udskilt, delte

blev derpaa smeltet med Salpeler og kulsurt Natrum og udtruk-

ket med Vand. Saltsyre, som blev tilsat med Forsigtighed,
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l)iiii(lt'a'kUc nu en siieclivid Syre, som ikke synles al være al-

deles uopløselig i et Overskud af Saltsyre. Den mest cliarak-

terisliske Egenskab var den, at den allerede ved en Brunglød-

hede forflygtigede sig fuldstændig.

Denne Syre viser nu følgende (iharacteror. Den danner,

ligesom Vanadinsyre, Molybdænsyre og Wolframsyre et brunt Sul-

phid , der er opløseligt i Svovlalkalierne. Fra Molybdænsyre er

den forskjellig derved, at den ikke danner det gule, i Vand og

Syrer uoploselige, phosphormolybdænsure Ammoniaksalt, og enten

er uopløseligt, eller i alle Tilfælde meget tungt opløseligt i el Over-

skud af Saltsyre. Fra Vanadinsyre er den væsentlig forskjellig

ved sin Flygtighed, og derved, at den ikke danner et i en mættet

Salmiakopløsning uopløseligt Salt med Ammoniak. Fra V^^olfram-

syre adskiller den sig ved sin Flygtighed. Jeg kjender ingen

Mineralsyre, hvormed den stemmer overeens, og maa formode,

at den er et nyt Stof; men den ringe Mængde, hvori den fore-

kommer i Leret fra Velllngsby, gjør det umuligt at charakteri-

sere den nølere, eller kun med nogenlunde Sikkerhed at udtale

sig om den hører til et hidtil ubekjendt Grundstof. Af 30 S

Leer fra Vellingsbye erholdt jeg kun et Par Gran af dette in-

teressante Stof.

Jeg har i tidligere, dette Selskab forelagte, Arbeider viist

at Leret optager og tilbageholder de Metaller, som vi meest an-

vende i det daglige Liv, og hvis Ilter ere Baser, saasom Sølv,

Kobber, Bly, Vismut, Zink, Kobalt, Nikkel, Jern og Mangan.

Det er allerede i længere Tid bekjendt, at det udøver den samme

Tiltrækning til de Stoller, som Planterne fortrinsviis behøve til

deres Næring, saasom Ammoniak og andre Qvælstolforbindelser,

Phosphorsyre, Kali. I^ets vandtrækkende og vandgjemmende Kraft

er almindelig bekjendt. Den forestaaende Undersøgelse viser, at

Leret udøver en lignende Tiltrækning til de Metaller, hvis Ilter

danne Syrer, saasom Chrom, Vanadin, Molybdæn. Det viser sig

saalede.s, at Leret fortrinsviis er det Forraadskammer, hvori Na-

turen gjemmer Stofferne og beskytter dem imod Bortvaskning,
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indtil (lo senere samles ved reeiit clK-niiski! (dier urganisk clic-

nnske Tiltraduiinger. Den ('dieiiiik(!r, som onsker al sUidere

StolTernes l'dbredning i Naluren, vil i de forskjellige Leerarter

finde et rigt og lonnende Materiale for sine Arbeider. Men

han maa udfore sine Operationer med store Quantiteter.

Denne eicndommelige Egenskal) ved Leret at tiltrække baadc

snre, basiske og indilTerenle Stolfer, beroer nu vel tildeels paa

dets pliysiske Egenskaber, men dog for størstedelen paa dets

cheniiske Natur.

Ved sine meget fine Dele og disses fuldkommen amorphe

Tilstand virker Leret physisk, idet det standser Vandet i sin IJe-

vægelse, og endskjondt det ikke fuldstændigt forhindrer dets Ind-

trængen, gjøres dets Bevægelse' baade nedad ved Tyngden og

opad ved Tryk eller Haarrørskraft overordentlig langsom. For-

medelst denne reent physiske Egenskab er det et sandt Reser-

voir for Vandet, der i Tørke langsomt afgives til Planternes

Rødder; men til denne physiske Egenskab knytter sig umiddel-

bart en chemisk Virkning, som man kan iagttage i næsten en-

hver tilstrækkelig dyb Mergelgrav. Vort almindelige Rullesteens-

leer er altid jernholdigt; i Nærheden af Overfladen er Jernet

tilstede som Tveiltehydrat, og farver Leret mere eller mindre

guult, I Dybden er Jernet derimod idetmindsle tildeels tilstede

som Jernforilte med en graae , blaae eller grøn Farve. Naar

man nu i en dyb Mergelgrav forfølger Grændselinien imellem

det gule Leer foroven og det mørktfarvede forneden, vil man

finde at denne Linie gaaer overordentlig uregelmæssig og paa

ingen Maade parallel med Overfladen. Man vil da iagttage , at

Lerets gule Farve i samme Forhold trænger dybere ned, som

det indeholder en større Mængde Sand , og holder sig nærmere

til Overfladen jo mere sandfrit det er. Dette Forhold udtrykkes

i det daglige Liv saaledes , at man anbefaler Blaaleer overalt,

hvor man vil benytte Leret for at standse Vandets Bevægelser.

Ved første Betragtning er man kun lidet tilboielig til at sætte

Lerets vandstandsende Egenskab i en theoretisk Forbindelse med
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dets Farve, men Sprogbruget liar Uet, da Leret er blaat fordi

del ikke tillader Vandet med sin al' Atmosphæren optagpe Ilt at

gjennemtrænge det, og derved ilte det tilstedeværende Jern til

Tveilte.

Lerets cliemiske Egenskaber ere væsentlig afhængige deraf,

at det er et basisk Salt med en svag Base og en idetmindste

ved Atmosphærens sædvanlige Temperaturer meget svag Syre,

Al- Si- -\- H-. Den svage Biise i Leerjorden kan under mang-

foldige Forhold ogsaa spille en Syres Rolle, og saaledes optager

og binder det Baserne, Ammoniak, Kali og Natron. Jeg har i

et tidligere bekjendtgjort Arbeide viist, at naar vort almindelige

jernholdige Rullesteensleer rystes med Vand, hvori der er op-

løst Svovlkalium, vil der skee en saadan Ombytning, at Jerniltets

Ilt forbinder sig med Kalium til Kali, medens KaHums Svovl træ-

der i Forbindelse med Jernet; det herved dannede Kali indgaaer

umiddelbart i Forbindelse med Leret og bliver derved uopløselig

i Vand. Agriculturchemikerne have i den senere Tid viist, at

Leret tiltrækker Ammoniak og gjemmer delte for Plantelivet saa

vigtige Stof indtil et senere Opløsningsmiddel kommer til, som

igjen løsner det fra sin nye Forbindelse og tilfører Planterne

det; saaledes virker Leret ogsaa imod de andre, i Vand uop-

løselige Baser, men ogsaa disse kunne under senere Indvirknin-

ger afgives til Vandet.

Leerjordens Tiltrækning til Syrer bliver kun svagt paavirket

ved den ringe Mængde Kiselsyre, hvormed den i Leret er i For-

bindelse. Det er enhver Analytiker vel bekjendt, hvor vanskeligt

det er at befrie Leerjorden fra de sidste Portioner Svovlsyre,

som den tilbageholder, naar man bundfælder den af en Allun-

opløsning. Leerjordens Evne til at indgaae Forbindelse med

Phosphorsyre er ligeledes almindelig bekjendt og har foranlediget

at betydelige Mængder Phosphorsyre ere oversete af Analytikerne,

da den kun lidet forandrer den rene Leerjords Egenskaber. De

Syrer, hvis Forekomst i Vellingsby- Leret jeg har efterviist,

nemlig: Chromsyre, Vanadinsyre, Molybdænsyre og den ikke
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nærmere bestemte Syre bindes luien Tvivl ved lignende Tiltræk

ninger, som Svovlsyre og Phosphorsyre.

Lerets Tiltrækning til de organiske Substantser og navnligen

organiske farvende StolTer er almindelig bekjendt i Tecbniken.

I den frie Natur spiller den en overordentlig stor Rolle. Det

er denne Tiltrækning, som Leret udover, der gjør at det mørk-

farvede, med organiske Substantser, tildeels med GjødningsstofTer

overlæssede Vand, som flyder fra Overfladen, allerede i en Dybde

af 4 Fod er saagodtsom aldeles befriet for organiske Forurenin-

ger. Hvis denne Virkning ikke fandt Sted, vilde vore fleste

Brønde, der kun gaae til en meget ringe Dybde, indeholde

Vand, der er aldeles ubrugbart som Drikkevand.

Som Medlem af en Gommission, der for 9 — 10 Aar siden

havde det Hverv at undersøge de forskjellige Hjelpemidler, som

Forholdene tilbøde for at forøge den til Kjøbenhavn førte Vand-

mængde, kom det ogsaa under Betragtning hvorvidt man kunde

benytte en stor og almindelig Draining af Omegnen til at for-

øge Vandmængden, saaiedes som den var foreslaaet til Londons

Vandforsyning. En saadan Prøvedraining blev udført paa en

Tønde Land Leerjord i Nærheden af Rødovre og jeg har fulgt

Vandets Gang ved chemiske Analyser. Det viste sig da at i en

Dybde af 5 Fod vare de organiske Substantser saagodtsom al-

deles forsvundne, Vandet var klart og nfarvet og af en frisk

Smag som Kildevand*). Analysen af de uorganiske Stoffer gav føl-

gende Resultat, sammenlignet med Vandet i Søerne ved Kjøben-

havn , der førend det nye Vandvæsens Indretning udelukkende

forsynede Hovedstaden.

Forholdene vare følgende:

Den 16de Nov. 1852, V2 'tt Markvand affarvede 19'/2 Draaber Mangan-

oversurt Kali, V'2 'U Drainrør Vand 5V2.

4de Dec. V2 'tt Markvand = 4 Draaber.

',2 "tt Drainrørvand = 2 Draaber.

Quantiteten af de organiske Stoffer er proportional med Quantiteten

af en bestemt Oplosning af manganoversuurt Kali, som affarvedes. Den

forholdsvils store Formindskning af de organiske Stofler i Markvandet af

4de Dec. sammenlignet med det af IJde Nov., ligger formodentlig i den

aftagende Temperatur.
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Vand af 15de November 1852.

Markvand Vand fra Drainrørene

i 1,000000 mgr. =-- 2 S. i 1,000000 mgr.

198,0 knis. Kalk 152,7

11,9 — iMagnesia 9,1

(5,7 Phosphorsyre, Jernilte, Magnesia ... 3,4

19,6 Kiseljord 40,5

O svovls. Kalk 11,7

,, tsvovis. Kali ) „„
41.2 \ /2,()

( — Natron )

20.3 Chlor-Natriiun 24,0

297,7 mgr, 273,4 mgr.

Vand af 7de Januar 1853.

Markvand. Vand fra Drainrørene

215,0 kulsiiur Kalk 163,9

12,3 — Magnesia 4,3

9,5 Phosphorsyre, Jernilte, Magnesia ... 4,7

13,5 Kiseljord 15,9

20,1 svovlsuur Kalk 45,0

19,8. — Kali 6,7

23,8 — Natron 20,1

19,0 Chlor-^alriuin 20,3

333,0 mgr. 280,9 mgr.

Vand fr.i Peblingesøen.

1 19,8 kulsunr Kalk.

15,6 — Magnesia.

3,1 Phosphorsyre, Jernilte, Magnesia.

8,8 Kiselsyre.

33,0 svovlsuur Kalk.

5,0 — Kali.

3,8 — ^at^on.

40,0 Chlor-Natriuni.

220.
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Disse Analyser vise, at Ia'Vvå furiKlen organislic SlofTer og-

saa optager andre Stoller af del gjeiiuemsivede Vand. Disse

ere kulsiiur Kalk, kulsuur Magnesia, Jernille og Phospliorsyr^,

medens Kiselsyre og Alkalierne have tiltaget i Drainrørenes Nand,

men tage vi samtlige ved Analysen (inantitalivt bestemte Stoller

i Betragtning, saa har Vandet ved en Gjennemsivning igjennem

o Fod Leer i det ene Tilladde mistet over 8 pCt. i det andet

over 12 Procent af sine laste mineralske Bestanddele.

Der bliver endnu et Spørgsmaal tilbage, hvorledes bringes

de forskjellige af Leret tiltrukne Stoffer igjen i Opløsning og

komme til atter at være virksomme i Stoffernes store Kredslob.

De organiske Stoffer blive under Luftens , Fugtighedens og

Varmens Indflydelse iltede til Kulsyre og \'and, hvoraf navnligen

det forste deels virker som Næringsstof for Planterne, deels

tilforer dem andre, i Jorden tilstedeværende, Næringsstoffer.

Qvælstoffet synes med det samme at gaae over til de to Qvæl-

stofforbindelser, som ntermest ere bestemte til Planternes qvæl-

stofholdende Næring, Salpetersyre og Ammoniak, medens Varmen,

som fremkonimer ved denne langsomme Forbrænding, hvor ringe

den endog i enhver given Tid maa være, bidrager til Plantens

Udvikling.

De basiske Stoffer, som Leret har bunden og gjort uopløselig

i Vand, opløses for størstedelen ved Hjelp af Kulsyre og tilfores

lildeels Planterne som uorganiske Næringsstoffer, deels optages de

af Kildevandet, som omsider forer dem ud i det store Reservoir for

opløste Sloffer, i Havet. Dette er den regelmæssige, daglige For-

andring, der foregaaer i disse Lag, men under særegne Om-

stændigheder foregaaer der langt mere omfattende Dekomposi-

tioner, hvorved de egentlige Metaller uddrages af Leret og de

leeragtige Forbindelser. Det er nemlig en Erfaring at Chlori-

derne og navnligen de alkaliske Clilorider, naar de ophedes med

Leret, forvandle Metalillerne til tilsvarende Chlorider, der da ere

opløselige, enten i reent Vand eller i Nand , der indeholder al-

kaliske Chlorider, og jeg har al Grund til at antage, at det er
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paa denne Maade, at de fleste Metaller uddrages af Leret, og ved

senere Decompositioner bliver samlede og afsatte i de saakaldte

iVftilmgange.

I Modet var fremlagt:

Fra Ohservatoriet i Altono..

Astroriomische Nachrichten Xr. 1462—72. Register. Ein und

sechzigster Band.

Fra Universitetet i Christiania.

Aegyptische Chronologie. Christiania 1863.

Norske Vægtlodder fra 14 de Aarhundrede. Univ. Progr.

Fortegnelse over Forelæsninger, der skulle holdes ved det Kgl.

Frederiks Universitet i dets 100 & 101 Halvaar.

Fra Ruyal Society i London.

Results of the Magnetic observations of the Kew Observatory,

from 1857 and 1858 to 1862 inclusive. London 1863.

Address of Major-General Sabine.

Fra the Anthropological Society i London.

The Anthropological Review Nr. 5.

Fra Director Bond i Carnhridge.

List of new Nebulæ and Star-clusters seen at the Observatory

of Uarvard College 18-47— 63. Cambridge 1863.

On the new form of the Achromalic object Glass. Cambridge

1863.

Fra Academie der Wissenschaften i Miinchen.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe. X Band.

1 Abth. Miinchen 1864.

Sitzungsberichte 1864. I Heft 1 & 2.

Ueber die Stellung und Bedeutung der pathologischen Anatomie.

Munchen 1863.
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Fra Gesellschaft der Wisseiisch aften i Pray.

Sitzungsberichte, Jahrgang 1863.

Fra Magnetisches und Meteorologisclies Observatorium i Prag.

Magnetische und nictcorologische Beobaclitungen zii Prag. Jalir-

gang 1863.

Bra Oesterreichischer Apotheker- Verein i Prag.

Die Pharmacognostische Sammlung des Apothekers Josef Dit-

Irich in Prag. Prag 1863.

Fra Natiirforschende Gesellschaft i Balle.

Abhandlimgen VIII Band, 3les Heft. Halie 1863.

Fra Provincial Genootclrap van Kunsten en Wetenschappen

in Nordbrabant.

Handlingen. Jaar 1863.

Fra Koninklijke NatuurJcundige Vereenigung i Batavia.

Natuurkundig Tijdscbrift voor INeederlandsch Indie, Deel XXIV,

Vijfde Serie. Deel IV, AH. 6—6. Deel XXV, Vijfde Serie.

Deel V, Afl. 1— 6. Deel XXVI, Zesde Serie. Deel 1,

Afl. 1—2.

Igjenne7n Udenrigsministeriet.

Observations Météorologiques faites a ISlschnij Tagilsk Année

1861—62. Paris 1863. '

Igjemiem Udenrigsministeriet fra Oherstlieutenant M. Micher.

Mission de Ghadanies, Algier 1868.

Fra Académie Im'périale des sciences i St. Petersbourg.

Mémoires, Tome IV, Nr. 10—11.

Bulletin, Tome IV, Nr. 7— 9.

V, Nr. 1—2.

Fra Nicolai Ilauptsternioarte ved St. Petersburg.

Jahresbericht am 14 Juni 1863 dem Comité der Nicolai Haupt-

sternwarte abgestattet vom Direclor der Sternwarte. St.

Petersburg 1863.
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Fra Soclété Imperiale des Naturalistes de Moscou.

Bulletin. Année 1863 Nr. 1 & 2.

Fra Geheimerath Brandis i Bonn.

Geschichte der Entwickeliingen der griechischen Fhilosophic

und ihrer Nachwirkungen im rumischen Reiche. 2 Heft.

Berlin 186 i.

Fi^a Ministeriet for de offentlige Arheider i Turin.

Relazione della Direzione tecnica alia Direzione Generale della

strade ferrate dello Stato. Torino 1863.

Fra Commission Imperiale Archéologique i St. Petershourg.

Compte-Rendu, Année (862 med 1 Atlas.

Fra Ur. V. Døller i St. Petershurg.

Die Zeitbestiminung vermittelst des tragbaren Durchgangsinstru-

ments im Verticale des Polarsterns. St. Petersburg 1863.

Fra Prof. Joh. Lange.

Oescriptio iconibus illustrata Planlariim novarum vel minus

cognitarum, praecipue e Flora Hispanica. Fase. I. Hau-

niae 1864.

Fi-a Koniglieh physicaliscli-dkonomische Oesellschaft

i Konigsberg.

Schriften der Koniglichen physikalisch-okonomischen Gesellschaft

zu Konigsberg. 4 Jabrgang 1—2 Abth.

Fra Obergerichts Director A. Kitz.

Seyn und Sollen. Abriss einer pbilosophiscben Einleitung in

das Sitten- und Rechtsgesetz. Frankfurt am Main 1864.
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Mødet den 4^' November.

Hr. Professor Holten meddelte følgende Oversigt over Viy^denes

Hyppighed og Styrke ved Kjohenhavn ifølge 62 Aars Iagtta-

gelser.

Hvad vi vide om Vindforholdene hertillands findes i det

Væsentlige i Scliouws »Skildring af Veirligets Tilstand i Dan-

mark«. De Iagttagelser, han har benyttet hidrøre deels fra Hor-

rehow (1751— 76), deels fra Bugge (1782—88), deels ere de an-

stillede paa Nyholms Hovedvagt. Det hele Antal af Iagttagelser

beløb sig til 56050, udstrakte over et Tidsrum af 60 Aar. Da

det var mit Ønske, saavidt muligt, ogsoa at undersøge Vind-

styrken, har jeg indskrænket mig til at benyttte Iagttagelserne

fra Nyholms Hovedvagt, som forefandtes fra 1798 til Dato, ved

hvilke der var anstillet Iagttagelser 4 Gange i Døgnet, nemlig

Midnat, Middag og I\l. 6 Morgen og Aften saavel over Vindens

Retning som Styrke. I de tidligere Aargange ere Iagttagelserne

mangelfulde og i den hele Række mangle Iagttagelserne for det

sidste Halvaar 1808, fremdeles for 1834 samt 1836— 38, saa at

der ved Udgangen af forrige Aar forelaae Iagttagelser fra 62 Aar.

Med Hensyn til Vindretningen skjelnes der imellem 16 Vinde

(undertiden 32). Styrken er angivet i 12 Grader, nemlig

1. Liden Låring,

2. Laber Bramseils Kuling,

3. Bramseils Kuhng,

4. Mersseils Kuling,

o. Rebet Mersseils Kuling,

6. Torebet Mersseils Kuling,

7. Trerebet Mersseils Kuling,

8. Klodsrebet Mersseils Kuling,

7
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9. Underseils Kuling,

10. Stiv Underseils Kuling-,

1 1. Flyvende Storm,

12. Orkan.

1 de tidligere Aarrækker springes der imidlertid lige fra

Trerebet Mersseil til Storm eller stiv Storm uden at de andre

Betegnelser for de stærkeste Vinde forekomme. Jeg har da for

disse Betegnelser anvendt Nummerne 8 og 10. En Feil herved

vil ikke have væsentlig Indflydelse paa Resultaterne, da disse

stærke Vinde kun indtræffe sjeldent og Stormens Charakteer

vanskeligt kan fastsættes ved et Skjøn, saa meget mindre som

den i Reglen kommer stødviis. Fremdeles maa det bemærkes,

at nogle Gange findes Vindretningen optagen uden at Styrken

er angivet, andre Gange er det omvendt; men disse mangelfulde

Iagttagelser, hvis Antal ikke er stort, har jeg ikke benyttet.

Der foreligger i det Hele 85852 fuldstændige Iagttagelser for et

Tidsrum af 62 Aar. De Resultater, jeg har uddraget af disse

Iagttagelser, skal jeg nu skride til at meddele, saaledes at vi

først betragte de forskjellige Vindretningers Hyppighed uden

Hensyn til Styrken, derefter Styrken uden Hensyn til Retningen

og endelig Forholdene baade med Hensyn til Retning og Styrke.

I. Vindens Retniug udeu Hensjn til Styrken.

Schouw har kun angivet Hyppigheden af de 8 forskjellige

Vinde N, NO, O o.s.v., idet Horrebows Iagttagelser kun anførte

disse, og for de andre Iagttagelser, der omfattede 16 Vinde, deelte

han de mellemliggende lige mellem deres Naboer. Da jeg nu

kun benyttede Iagttagelserne fra Nyholm, hvor der skjelnes imel-

lem 16 eller endog 32 Vinde, ventede jeg ganske simpelt at kunne

udfinde Hyppigheden af de 16, men jeg blev skuffet i mine For-

ventninger, da det viste sig, al de mellemliggende Vinde paa ganske

faa Undtagelser nær alle vare iagttagne sjeldnere end de otte

Hovedvinde. Dette røber en vis Magelighed hos Iagttageren, en
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større Tilbøieliglied til at lienføre Vindretningen til een af I lo-

vedvindene end til de mellemliggende; men det vil senere vise

sig hvad Grunden er dertil. Manglen lod sig ikke direkte af-

hjælpe og der var Intet Andel at gjøre end al følge den samme

Fremgangsmaade som Schouw havde anvendt, at dele Antallet af

Mellemvinde lige imellem de to tilstødende llovedvinde.

Resultaterne af denne Sammenstilling findes angivne i føl-

gende Tabel, der viser, hvor mange Gange af 100 der blæser en

Vind, hvis Retning ikke fjerner sig 22|° fra de olie Hoved-

vindes. Resultalerne ere angivne for hver enkelt Maaned saavel-

som for Aarstiderne og del hele Aar.

Januar . . .

Februar . . .

Marts . . . .

April . . . .

Mai

Juni

Juli

August . . .

September .

October . . .

November . .

December . .
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For SammenligniniTS Skyld meddeles ogsaa de af Schouw

fundne Resultater.

Januar

Februar

Marts

April

Mai .

Juni .

Juli .

August

September

Oetober .

November

December

Vinter .

Vaar. .

Sommer

Høst. .

Aar

N.

9

8

10

11

11

9

9

6

8

7

9

11

8

8

9

NO.

11

10

10

11

10

6

5

5

7

8

9

12

11

10

6

8

O.

12

12

15

15

14

11

7

8

12

13

11

14

SO.

15

10

9

11

U
10

7

9

11

13

9

13

S.

12

14

13

13

12

12

12

12

14

12

12

12

SV.

17

19

16

12

13

14

16

18

16

19

23

17

13

14

8

12

12

11

9

11

13

13

12

12

17

14

16

19

V.

16

18

16

15

15

22

25

25

19

18

19

16

16

15

24

19

NV.

10

9

11

12

14

16

19

17

13

10

9

7

9

12

17

11

12 10 12 17 19 12

Forskjellen imellem begge Tabeller er iølnefaldende, saa der

kan være Grund til at prøve nærmere, hvilken Talrække der for-

tjener meest Tiltro. 1 saa Henseende maa det bemærkes, at

ved en Deel af Horrebows Iagttagelser (rimeligviis for 18 Aar)

blev Vindretningen angivet efter et Skjon (maaskee efter Møl-

lerne); desuden indtraf der i Begyndelsen af Aarhundredet en

Række af Aar med særdeles uregelmæssige Vindforhold, og en-

delig naar vi see hen til noksom bekjendte Phænomener, saa

viser det sig, at Paaskeøsten i April og Mai kun træder svagt

frem hos Schouw, ligesaa Ps'ordvestvinden i Juni og Søndenvinden

i Oetober.

Sammenfattes Alt dette, troer jeg man maa betragte de af

mig fundne Tal som et mere tro Billede af Vindretningens Mid-
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delforhold end de tidligere bekjendte, og det saameget mere,

som vi her have bestandigt et eensartet Observationspersonale.

Som det er at vente ere Vindforholdene imidlertid hoist for-

skjellige i de forskjellige Aar. Nedenstaaende Tabel angiver den

største og mindste Hyppighed for de forskjellige Vinde i den

hele Periode, Iagttagelserne have,været gjorte. Derved er der dog

ndeladt de Maaneder, i hvilke Iagttagelserne vare altfor mangel-

fulde. Tabellen angiver tillige de Aar, da Maxima og Minima

ere indtraadte; men ved de Minima, som have gjentaget sig

flere end lo Gange, angiver Tallet i Parenthes, hvor ofte de ere

indtraadte.

Januar .

Februar.

Marts

April

Mai .

Juni.

Juli .

August

September

Oclober.

November

December

Januar

Februar

.Marts

April

Mai .

Juni

.

Juli .

August

Septeoiber

October.

November

December

Maximum af Hyppighed.
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At ville beregne Middelafvigelsen fra de fundne Middel-

størrelser efter mindste Qvadraters Methode er ikke faldet mig

ind, deels fordi Tidsrummet er temmelig kort, deels fordi det

kun er lidet sandsynligt, at denne Methode med Kette kan an-

vendes paa de foreliggende Spørgsmaal. For dog at prøve dette

nærmere har jeg optalt, hvor mange Gange de enkelte Maaneder

have havt Overskud af de forskjellige Vinde og hvormange Gange

disse have været sjeldnere end efter Middelforholdet.

Nedenstaaende Tabel giver for hver Maaned den Qvotient,

man faaer ud ved at dividere det Antal Aar, da Vinden er ind-

truffen sjeldnere, med det Antal, i hvilket den er indtruffen hyp-

pigere.
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Sider til NO, hvor den indtræffer sjeldnest. Mindste Qvadralers

Methode kan altsaa ikke med Rette anvendes her; men lagt-

tageiserne ere langtfra langvarige nok til at bestemme, hvilken

Hyppighed der er den sandsynligste.

For at danne sig et Overblik over Vindforholdene har man

benyttet forskjellige Methoder, hvoraf enhver kan have sine For-

dele, men igjen sine Mangler. Vi ville, begynde med dem, som

Schouw har anvendt. Ordnes Vindene efter deres Hyppighed,

saa den hyppigste indtager den første Plads, faaer man folgende

Tabel.
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og Sept. saml i Nov. og Dec, ; i Jan. og Oct. fortrænges den af

SO, i April og Mai af O, i Juni og Juli indtager den selv første

Plads, medens NV er paa anden. Den tredie i Ordenen er

SO, men det er kun i September at den indtager denne Plads,

som optages fra Oct. til Febr. af S, fra Marts til Mai samt i

Aug. af NV, og i Juni og Juli af SV.

En nærmere Betragtning viser, at Vindenes Orden i Sep-

tember er den samme som i hele Aaret; i Dec. den samme

som i Vinteren og atter den samme som i Febr. naar man lader

O og NV bylte Plads og som i Nov. naar NO og NV ombyttes.

Jan. og Oct. ere eens , naar NV og O ombyttes; Oct. og

Høst, naar V og S bytte Plads; April og Mai undtagen V og

SV; Juni har samme Fordehng som den hele Sommer og som

Juh, naar deri N og NO byttes, og Marts og Aug. blive eens,

naar S og O byttes om.

Sammenligner man denne Ordning med Schouws, er der

betydehge Forskjelligheder; saaledes indtager hos Schouw i April

og Mai Vestenvinden den første Plads, O den anden og SO

først den sjette, medens vi her have SO paa første, O paa

anden og V først paa fjerde og femte; saa at Foraarsøsten

efter den nærværende Sammenstilling træder langt tydeligere

frem end efter Schouws.

En noget større Overskuelighed opnaaer man ved denne Ord-

ning, naar man opskriver Vindene i Afstande, der rette sig efter

Forskjellen imellem deres Hyppighed, saaledes som i følgende

Tabel.
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skjellige Maaneder Forholdet imellem Hyppigheden af de vestlige

og østlige saavelsom af de sydlige og nordlige Vinde. For at

danne denne Sammenstilling har jeg benyttet alle sexten Vinde,

saa at

_y_ _ SSV4-SV-f- VSV+V-fVNV+NV+NNV
O ~
s^

NNO-+-NO+ ONO+0 -hOSO + SO 4- SSO

OSO + SO-f SSO -f-S4- SSV +SV+ VSV
VINV-f NV -hNNV+ N-h NNO -|- INO+ ONO

Resultaterne af denne Sammenstilling fmdes i følgende Tabel,
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Ogsaa i dette Forhold findes betydelige Forskjeliigheder fra

det ene Aar til det andet. Nedenstaaende Tabel angiver Maxima

og iNlinima for begge Størrelser.
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Længden af den omtalte Linie. Betegnes Middelretningen med tf

og Stadigiieden ined »S, har man efter Lamberts Formel

;S cos y = N— s + (NO — SO — SV 4- NV) cos 4
5°

S sin (f
= O— V+ (NO -|- SO — SV— NV) sin 45°.

Anvendes denne Beregning paa de fundne Tal i første Tabel,

faaer man følgende Resultater, y er tænkt at voxe fra N gjen-

nem O, S og V indtil 360°. saa at O belegnes ved 90°; tillige

er Middelretningen angivet efter den nærmeste af de 16 Vinde.

Stadigheden er angivet i Procent af den hele Tid.
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i Juli ocr atter VSV i August, SV i Septemper og SSV i de

sidste Maaneder af Aaret. Stadigheden har sine Minima i April

og September, Maxima i Juli og October. For Aarstiderne findes

en tilsvarende Fordeling af iMiddelrelning og Stadighed. Middel-

retningen for hele Aaret er "SV; de mere vestlige Vindretninger

findes i Sommermaanederne og maaskee i Marts og September.

Det er herved iøinefaldene nok, at Vindretningen i Gjennem-

snit svinger frem og tilbage overeensstemmende med Atlanter-

havets Beliggenhed for os; men de enkelte Aar give betydelige

Afvigelser fra Middelforholdene. Efterat have beregnet Middel-

retningen i hver enkelt Maaned med nogenlunde fuldstændige

Iagttagelser, har jeg dannet følgende Tabel, der viser, hvor ofte

i 100 Aar denne Retning vil være een af de otte Oovedvinde

eller dog fjerne sig mindre end 22^° derfra.
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Middelstadiglied, som bestandigt er maalt langs ad den almin-

delige Middelretning for Maaneden.
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For at komme ud over disse Vanskeligheder liar jeg an-

vendt en Interpolationsmethode, der saavidt jeg veed er ny.

Betegnes den Sandsynlighed, der er for at Vinden skal blæse

fra et Element af Horisonten da, hvis Azimuth (regnet fra N

mod O til 360°) er «, ved yda, vil Sandsynligheden for at

Vinden vil blæse fra en Bue af Horisonten, hvis Endepunkter

have til Azimuth «, og a., » ^^ere

y da

og af 100 Vinde vil altsaa det Antal, som træffer paa en saadan

Bue , være

\m\vda.
S«2

y^

«,

Kjendte man nu y som Function af «, vilde man altsaa have

ii_ 371 5n

S"^

8 (»8~ (»H

yda, NO=lOOW(^a, 0==\0{}\yda, o. s.v.

_n_ J_rr_ tj^rr

8 8 8

Men man vil altid kunne fremstille y som en Bække af føl-

gende Form

y = Jo -f Ji sin(a4-^i) + ^2 sin(2« + 52) + • • .

. . . . -f J,- sin (10 + Bi) -f . . . .
,

hvoraf folger, at Sandsynligheden Y for at Vinden skal blæse

fra den Bue , hvis Endepunkter have til Azimuth « ^ og

«+l.
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F = Oo 4- fli sin(a 4-^i) + «'> sin(2a-|-'^2) + • • •

. . . . -h a, sin ( z'a 4- ^i) + • • •

og liar da, idet her /S = ^ , r=100F, saa at

ao =100^0-^) ai = 200^1 sin -^, a, = 100^, sin-J,

200^.- sin ^
«• =

i

bi= B^
,

b^^ B^ ,
b( == Bi,

saa at Overgangen fra den ene Række til den anden er meget

let. Erindrer man, at a^^— , faaer man da

100^0-=^, 100^1 = —^^^-, 100^
^^ 2sin-^ sin^

8 4

.... ioo^,= -i^.
2smy

Havde man havt Iagttagelserne udstrakt til 16 Vinde, vilde man

have havt /S==-^, og havde man de sexten Vindes Hyppighed,

udtrykt ved Funktionen

V = a'o -i- a\ sin (a-\-b\) -\- a\^ sin (2a -{-b' .^)
-{-.

. .a',- sin(m4-^',),

vilde man komme til følgende Resultat:

n .in
n' 1 n' sm— ^/ sm —

lo o

og man kan altsaa ved denne Formel interpolere Hyppigheden

af de mellemliggende Vinde.

Af Hensyn til disse Interpolationer har jeg beregnet Hyp-

pigheden af de otte Vinde med tre Decimaler og deraf fundet

Constanterne i Formlen

V = 12,5 4- «! sin (« 4-^i) 4- »2 sin (2a 4-^2)

4- ag sin (3a 4- ^3) 4- «4 sin (4a 4- ^4)-
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('onstanlcnie lindes i folsf'ndo Tabe

Januar.

Februar

Marts .

April .

Mai . .

Juni . .

Juli . .

August

September

Octobcr .

November

December

5,824

5,450

2,756

1,832

2,159

5,766

8,114

7,740

7,055

7,041

6,728

6,758

1,786

1,746

1,887

2,143

2,670

2,836

2,768

1,800

1,791

0,937

3,145

2,786

1,172

0,808

1,094

0,286

1,084

0,737

0,860

0,228

0,618

1,572

1,583

1,554

1,156

0,895

0,539

0,525

0,631

0,750

0,831

0,943

1,079

1,159

1,186

1,270

250=

230°

227°

266°

273°

198°

191°

208°

215°

248°

246°

238°

311°

324°

264°

217°

218°

221°

242°

239°

233"

271°

330°

316°

126°

137°

161°

170°

158°

258°

258°

169°

144°

127°

120°

132°

270°

270^

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

270°

Af disse Constanter udledes nu Constanterne a'.^ til Bereg-

ning af de IG Vindes Hyppighed ifølge ovenstaaende Formler,

og paa saadan Maade er følgende Tabel beregnet. Det er nu

vist nok, at en saadan Beregning ikke tilsteder nogen høi Grad

af Noiagtighed; men jeg fandt dog, det var Umagen værdt at

prøve, hvorvidt den kunde give Resultater stemmende med dem,

man udleder af en nogenlunde opmærksom Betragtning af Vind-

forholdene, og i saa Henseende troer jeg ikke, der er noget

Væsentligt at udsætte derpaa. Man maa ogsaa betænke, at det

her ikke dreier sig om nogle enkelte Tiendedele af en Pro-

cent, men blot om en Undersøgelse af Vindforholdene i store

Træk.
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Tabel orer Uyppigheden af de sexten Vinde.
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I Februar gaae de hyppige Vinde fra SO over S til VNV

og have allsaa trukket sig imod Vest. Der er kun et Maximum

ved SV og et Minimum ved N; Forskjellen imellem Maximum

og iMinimum beløber sig kun til 7,5. Vindene ere altsaa mere

ligeligt fordeelte.

I Marts dele de hyppige Vinde sig i to Afdelinger, den ene

omfattende O , OSO og SO med Maximum ved OSO , den

anden omfattende SSV — NV med Maximum ved .SV. Det

større Minimum findes ved SSO, det mindre ved NINO. For-

skjellen imellem Maximum og Minimum er kun 4,9.

April har atter en Kløvning af de hyppige Vinde. Den ene

Afdehng, O — SSO, indeholder det største Maximum ved SO,

den anden, fra SV— NV, har et ubetydeligt Maximum ved SV,

et større ved VNV — NV, Det største Minimum falder imellem

S og SSV, det mindste ved NNO. Forskjellen imellem Maximum

og Minimum er 4,1, det mindste i hele Aaret.

Mai har Kløvning af de hyppige Vinde i tre Afdelinger.

Den ene, O— SSO, indeholder det største Maximum ved OSO,

den anden, SSV — VSV, har Maximum ved SV, den tredie,

VNV — NV, har Maximum ved NV. Der indtræder tre Minima,

to næsten lige store ved V og S, det mindste ved N. For-

skjellen imellem Maximum og Minimum er 4,8.

Fælleds for April og Mai er det sydostlige og nordvestlige

Maximnm, overeensstemmende med den Erfaring, man snart kan

indhente i disse Maaneder, at Vinden ideligt springer over fra

den ene af disse Vinde til den modsatte, og navnligt i Mai er

det et stærkt fremtrædende Phænomen, at den længere ved-

holdende SO pludseligt afbrydes af indstyrtende nordvestlige

Vinde, der kunne betragtes som Forbud paa den kommende

Sommer.

I Juni og Juli ere de hyppige Vinde indskrænkede til den

vestlige Deel af Horisonten, SSV — NNV, med et Maximum ved

VNV, der i Juli hgger noget sydligere end i Juni og tillige er

8'
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større. Af SO-Maximum findes der kun et svagt Spor i Juni;

begge Maaneder have Minimum ved TsNO. Forskjellen imellem

Maximum og Minimum belober sig i Juni til 7,9, i Jidi til 9,3.

I August gaae de byppige Vinde fra S — 1\V med Maximum

ved V SV, SO er bleven byppigere, men bar intet IMaximum. Mini-

mum falder ved ]\N0. Forskjellen imellem Maximum og Mini-

mum er 8,9, altsaa noget mindre end i Jub, paa Grund af at

Maximum er formindsket.

I September, Grændsen imellem Sommer og Efteraar, træffe

vi en bgnende Fordeling af Vinden som for bele Aaret. De hyp-

pige Vinde omfatte den sydlige Deel af Horisonten fra OSO— NV
med et mindre Maximum ved SO, et storre ved SV og maaskee

et ganske ubetydeligt ved V — VNV. Minimum for de hyppige

Vinde falder paa S, for de sjeldne paa KNO. Forskjellen imel-

lem Maximum og Minimum er 7,1, altsaa Vinden er endnu mere

bgelig fordeelt end i August.

I October gaae de byppige Vinde fra OSO — V, med eet

Maximum ved SO, et andet ved SV og et Minimum ved S. De

sjeldne Vindes Minimum falder ved N. Forskjellen imellem

Maximum og Minimum er stegen til 9,1.

I November og December klove de hyppige Vinde sig. Een

Afdebng, kun bdet fremtrædende, omfatter OSO og SO med

Maximum ved SO, den anden S — V med Maximum ved SV.

Det største Minimum falder paa SSO, det mindste paa N. For-

skjellen imellem Maximum. og Minmum er 10,4.

Med Hensyn til Aarstiderne skal det blot bemærkes, at Vin-

teren har megen Lighed med Januar, Vaaren med Mai, Sommeren

med Juli og Høsten med October.

For at lette Overblikket tilføies endnu Tabellen S. 120—21,

hvori Vindene ere ordnede efter deres Hyppigbed, saaledes at

Pladsen, de indtage, tildeels angiver Tallet i den foregaaende

Tabel.
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Det stod imidlertid endnu tilbage deels at bestemme de Ret-

ninger, for hvilke Vindens Hyppighed har Ma\ir)uim eller Mini-

mum, deels at tilveiebringe et let anskueligt Overblik, ved hvilket

Intet blev opgivet, uden maaskee nogen Noiagtighed, en Egen-

skab, som i det Hele ikke tilkommer denne Art af Undersøgelse

i nogen høi Grad. Et saadant Overblik kan kun gives ved en

Construction ; men for at denne kunde have nogen Betydning,

maatte der først foretages et noget vidtlottigt Uegnearbeide.

Vilde man nemlig efter Interpolationsformlen for de 16 Vinde

beregne Hyppigheden af den mellemliggende Vind for Retnin-

gen «, vilde det vundne Ilesultat angive, hvor mange Vinde af

100 der vilde falde imellem a — 1
1° 15' og « -f-

11° 15', og af

et saadant Resultat kunde Maximumsretningen ikke berednes og

Oversigten vilde ikke s\are til de virkelige Forhold. Mer var

Intet at gjnre uden at gaae tilbage til Formlen

y = A^, + A^^\n[a + B^) -f J., siu(2c +5,)

,

hvor yda er Sandsynligheden for at Vindretningen vil falde

imellem Grændserne a og a -\- da. Hvorledes Constanterne i

denne Formel kunne udledes af Interpolationsformlen for de

otte Vinde, er ovenfor omtalt. Nedenstaaende Tabel angiver

Værdien af Constanterne 100^,-, idet Constanterne Bi blive

uforandrede.

-
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1
.

1 i

Jau. Pebr. illjrls. ! April. , ll.ii Juni.
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Med de saaledes bestemte Constanter bar jeg derpaa beregnet

den relative Ilyppigbed af Vinden for bver tiende Grad af Ilori-

zonten, og Resultaterne deraf meddeles i følgende Tabel, hvor
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der klin or nipdtaget eot Decimal, medens niiregiiini^cn er Tort

med tre. Tor Aarstiderne og Aarel ere llesullaleriie rundne

som simple Middeltal.

liver tiende Grad af Horisonten.

S. SSV. SV.
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hele Anret igjcnncm undtagen i August, da det nærmer sig

mere til V.

V Minimum er ubetydeligt undtagen i April og Mai.

NV Maximum træder frem i Marts og holder sig til Oc-

tober. I de tre Sommermaaneder ligger det kjendeligt vestligere

end i Vaar og Høst; dets Størrelse (Overskud over det fore-

gaaende Minimum) er meest fremtrædende i Juni og Juli.

Betragte vi nærmere de Forandringer, som foregaae i Vin-

dens Hyppighed i Aarets Løb, saa fremkomme følgende Resul-

tater.

I Februar tiltager den fra 240— 40° (VSV— N — NNO), af-

tager fra 50— 180° (NO—O— S) og holder sig omtrent uforandret

fra 190—200° (SSV— SV). Størst er Tilvæxten for V— NV.

I Marts voxer Hyppigheden fra 280-130° (VNV—N—OSO)

med Undtagelse af 30—40°, hvor den bliver uforandret; derimod

aftager den fra 140—270° (SSO— S— V). Forøgelsen er størst

for NV og NNV, samt for O.

I April voxer den fra 350—180° (N-O-S), aftager fra

190— 290° (SSV—VSV) og bliver uforandret 300— 340° (NV—

INNV). Tilvæxten træffer altsaa alle de østlige Vinde, i Særdeles-

hed SO—SSO, hvorimod Svækkelsen væsentligt træffer SSV—VSV.
I Mai træffer Tilvæxten væsentlig 80— 140° (O— SO) samt

200-240° (SSV— V), hvorimod Svækkelsen falder paa 350—60°

(N—NO) og 260— 300° (V-VNV); 150— 190° (SSO— S), 250—

340° (V— NNV) forandres Udet.

I Juni svækkes Vinden 350—170° (N— SSO), medens 180—

340° (S— NNV) forstærkes. Svækkelsen er størst fra 70— 140°

(O— SO), Forstærkningen fra 240 — 320° (VSV— NV).

1 JuH fortsættes Aftagelsen fra 340—180° (N— O— S), Til-

væxten fra 190—330° (SSV— NV). Svækkelsen er størst i

90— 150° (O — SO), Tilvæxten i 220— 290° (SV— V).

I August forslærkes Vinden 100 — 250° (OSO— S— VSV),

hvorimod 260°— 90 (V—N— O) aftage. Tilvæxten er meest frem-

trædende ved 120— 150° (SO), Aftagelsen ved 270— 320° (V—NV).
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1 September falder Tilvæxten ved 10-170° (NNO—SSO),

Aftagelsen ved 190— 0° (SSV~N). Tilvæxten er storst ved

70—140° (O-SO), Aftagelsen ved 250—310° (V— VNV),

I October tiltage Vindene 80-250° (O -VSV), medens de

aftage 260-70° (V—ONO). Tilvæxten er størst ved 190 — 230°

(SSV— SV), Aftagelsen ved 270—330° (V~ NV).

I November tiltage de nordostlige Vinde ved 10— 90°(NNO-O),

stærkest ved 30— 70° (NO ONO), tilligemed de sydvestlige 200—

270° (SSV-V), stærkest ved 220—250° (SV— VSV), medens de

nordvestlige, 280—0° (VNV— N)^ og de sydostlige, 100—190°

(NSO — S), aftage, de første især ved 310—330° (NV), de sidste

ved. 130—160° (SO—SSO).

I December er det kun de nordvestlige Vinde, 260— 350°

(V— NNV), som tiltage især ved 310°, medens alle de andre

aftage temmelig ubetydeligt; derimod trælTer

i Januar falder Tilvæxten paa 340—180° (N— O— S), men

ikke i hoi Grad, Svækkelsen ved 190— 330° (SSV NV), især ved

220—250° (SV— VSV).

Sammenligner man Vindenes Hyppigbed med IMiddelhyppig-

heden (15,9), seer man:

O har en stigende Overvægt fra iMarts — Mai.

OSO horer til de herskende Vinde fra Marts— Mai og fra

Sept.— Jan.

SO bliver tillige herskende, men svagt i Febr., Juni og Aug.

SSO er herskende Vind i Jan., Apr. — Mai og Sept. — Oct.

S hersker fra Aug. — Febr. , meest i Oct.

SSV hele Aaret, men svaiit i Apr., stærkest i Nov.

SV hele Aaret, stærkest i Nov. — Dec.

VSV hele Aaret, svagt i Apr. — Mai, stærkest i Nov. — Dec.

V hele Aaret, Mai undtagen, stærkest i Juni— Aug.

VNV Febr.— Sept., stærkest Juni— Aug.

NV Marts— Sept., stærkest Juni— Juli.

NNV Marts — Sept. , stærkest Juni— JuH.

SO har altsaa en dobbelt Periode ; den ene tilhører Vaaren
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og voxor fra INIarts til Mai, den anden Vinteren ; imod den kæm-

per NV, som begynder i Marts og først i Jnni faaer SO

undertvimgen , hvorimod SV er den for lude Aaret meest frem-

herskende Vind, og disse Resultater stemme mærkværdigt godt

med dem, en opmærksom Betragtning af Vindforholdene give.

Sluttelig skal det kun bemærkes, at de oprindeligt fundne
V s

Værdier for Forholdene 77 Oo -^ bør undergaae en Forandring

efterat den udvidede Interpolationsformel er funden, idel nemlig

yda
^n
/»27I

\yda
*jQ

S

'da

yda

50 -f- 2A^ cos b^ + §^3 cos h.^

50 — 2^1 cos 61 — 1^3 cos ^3

50 -f 2^1 sin
^>i
— 1^3 sin h^

50 — 2^1 sin b^ + ^^3 sin b^

Denne Rettelse medfører følgende Resultater, der stemme tem-

melig vel med de ovenfor meddeelte, kun ere Tallene i det Hele

taget noget mindre.
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Derimod bliver der ingen Rettelse at anvende paa Vindens Mid-

delretning, da man efter den udvidede Formel vilde have

hvilket giver

^SV

S2ny da sin a

n

2n '

yda cos a

O

fpj^h^ = 450°.

II. Yiiulens Styrke iideu Hensyn til Retningen.

Da Vindens Styrke er ansat efter et Skjøn, var der Anled-

ning til i Almindelighed at undersøge i hvor høi Grad den var

underkastet Forandringer, ligesom det har sin Interesse at faae

Vindens Styrke bestemt for de forskjellige Tider af Aaret, og

jeg har derfor først taget Hensyn til Styrken alene , ved hvilken

Leilighed de Iagttagelser komme med, der ere betegnede med

Vindstyrken O uden at Vindretningen har kunnet angives. Med

Hensyn til Betegnelsen af Vindens Styrke skal det blot bemær-

kes, at efter de vedtagne Værdier vilde man finde Vindens Ha-

stighed i danske Fod i Secundet ved at multiplicere Styrke-

graden med 10.

Vindens Middelstyrke for de forskjellige Maaneder blev da

bestemt saaledes , at naar Zn betegner det Antal Gange, Vinden

havde blæst med Styrken w, saa var Middelstyrken

Resultaterne af denne Beregning vare følgende.

Maaned.
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Jeg skal imidlorlid ikke uphulde mig vod disse Resultater,

da de trænge til en Hediiction. Ved nemlig at sammenligne de

angivne Middeltal med de tilsvarende Værdier for hvert enkelt

Aar, viste det sig, at Overskridelser af Middeltallet vare langt

hyppigere i de tidligere Aar af lagttagelsesrækkcn end i de

senere, hvilket vil sees af følgende Tabel, ved hvilken lagt-

tagelsesrækken er deelt i to lige Dele, hver omfattende 31 Aar.
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sultater som en Kurve, med Tiden til Abscisse, Vindstyrken til

Ordinat, fremkom der, som venteligt var, en meget uregelmæs-

sig Linie, der dog tydeligt viste den stedfundne Aftagen af den

nominelle Vindstyrke. Ved Betragtning af denne Kurve synes

det som om Eenheden er voxet mindre før 1830 end efter denne

Tid : rni-n da der dog ikke kunde være Tale om nogen sikker

Lov, antog jeg, af Mangel paa noget Bedre, at Vindens nomi-

nelle .Aliddelstyrke var aftagen jevnt fra 1798 til nu, og bestemte

ved mindste Qvadraters Methode Constanterne i Formlen

S = a-\~ht
^

h\or ; er df-t fra 1798 til lagttagelsesaaret forlobne Antal Aar.

Beregningen gav

a = 2,79, b = —0,00836,

hvorefter altsaa for t = (1798) S=2,79, for t= 65 (1863)

'S = 2.25. Ifølge denne Beregning er det altsaa sandsynligt, at

Eenheden for Vindstyrken, eller Skibenes Seilføring siden 1798,
9 79

er voxet i Forholdet ^=1,24, hvad der antyder et betydeligt

Fremskridt i Skibsbygningskunsten.

For nii at henføre alle Angivelser til den Eenhed, som

gjælder for 1863, maatte Resultaterne for Aaret t multipliceres

og af denne Reduction fremgaaer da føl-™ 2,79 — 0,00836( '

gende Resultater.

Januar

Februar

Marts

Apri]

Mai .

Juni.

Juli .

August

September

October

November

December

.Var . . .

ViijdeDs

Hiddeiitjrke.

S.

! Oierskridclser af yiddellailel.
,

Furbold iaiclleiu

Haiimum. I Hioimun).
|

DiffereaU. ' del opr og det

1798-1824. 1829-1863. red. yiddellal.

2,48

2,59

2,55

2,21

2,11

2,08

1,95

2,04

2,20

2,57

2,42

2,50

2,26

5,37

5,27

5,47

2,96

2,95

2,61

2,61

2,67

2,82

3,25

3,20

5,25

1850

18.35

1799

1800

1840

1806

1827

1855

1822

1811

1802

1828

1,21

1,53

1,55

1,55

1.54

1,51

1,57

1,49

1,55

1,55

1,75

1,67

1856
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Antallene nf Overskridelser viser sig nii langt mere cons i

de to Perioder; men der ixiuule endnu befrygtes en anden Aar-

sag til Unoiagtiglied end den allerede hævede. 1 de tidligere

Aar af lagttagclsesra>kken standsede Skibsfarten næsten ganske

om Vinteren, og man kunde da tænke sig, al Iagttagerne, der

ikke havde Maalestokken for Øie paa den Tid af Aaret, af det

Bidende i Vinden kunde lade sig forlede lil at ansætte Vinden

stærkere om Vinteren end om Sommeren; Forskjellen maatte

være forsvunden for de senere Aar, da det kun er Isen, der

standser Sofarten. For at prøve om Noget saadant var Tilfældet,

beregnede jeg de i den sidste Coionne opførte Forhold imellem

de oprindelige iMiddellal og de reducerede, da disse Forhold,

saafremt den befrygtede Unøiagtighed fandtes, vilde blive større

om Vinteren end om Sommeren. Det sees imidlertid, at For-

holdene ere temmelig eens hele Aaret igjennem og ligge imellem

1,108 og 1,123 med et Middeltal af 1,116. Middeltallet for

Maanederne October — Marts er 1,117, for April — September

1,115, det er altsaa, med den Nøiagtighed, her kan anvendes,

fuldkommen det samme Tal.

Tabellen viser da, at Vindens Middelstyrke for hele Aaret

er 2,26, hvUket altsaa giver en Middelhastighed af 22,6 Fod i

Secundet eller af 3,39 Miil i Timen. Af Aarets tolv Maaneder

har Vinden i de sex, . Oct. — Marts, en Middelstyrke, som over-

skrider Aarets, i de andre sex er Middelstyrken mindre. De-

cember har den stærkeste Vind, Juli den svageste, og der viser

sig ingen andre JMaxima eller Minima. Ved Siden af Middel-

styrken er angivet den største og mindste Middelstyrke, som er

indtruffen i hver Maaned , tilligemed Differensen imellem dem.

DitTerensen er størst i Jan. , mindst i Aug. og følger altsaa en

lignende Lov som Temperaturens Foranderlighed.

Hvis de i denne Tabel opførte Styrkeangivelser skulde over-

føres til Hastighedsbestemmelser, der dog kun kunde faae en

relativ Betydning, maatte der tilfoies en Correction. Styrken er

nemlig bestemt efter Trykket paa Skibenes Seil, men dette Tryk

9
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beroer tildeels paa Luftens Tæthed, saa al Yinden maa have en

slørre Hastighed om Sommeren end om Vinteren, naar den skal

udøve det samme Tryk, eller faae samme Styrkebetegnelse. Da

imidlertid Vinden har forskjellig Temperatur efter Retningen, og

JMaanedens Middeltemperatur ingenlunde kan siges at være det

Samme som Middeltemperaturen af de 8 eller IG Vinde (da de

have forskjellig Hyppighed), har jeg undladt denne Rettelse, saa

meget mere, som den neppe kunde beløbe sig til J^- og altsaa

efter al Sandsynlighed er mindre end de Feil, der hæfte ved

Tallene.

III. Viiidforholdeue med Ilcusyn 1><iade til Rctuiug og Styrke.

Af de forskjellige Maader, hvorpaa Sammenstillinger kunde

udføres for at indhente Oplysninger om denne Art af Forhold,

vare nogle afskaarne eller idetmindste misliggjorte ved den i

forrige Afdeling paaviste Voxen af E enheden. Man kunde saa-

ledes ikke som Schouw har gjort angive det Antal Gange, de

forskjellige Vinde have blæst med de forskjellige Styrkegrader,

da disse forskjellige Grader temmelig sikkert ikke ere lige meget

aftagne, og man heller ikke kan angive nogen Lov for Hyppig-

heden af de enkelte Styrkegrader. Jeg var derved henviist til

at udfinde Middelstyrken for de forskjellige Vinde paa lignende

Maade som ovenfor er viist. Da jeg nu efter Iagttagelserne

havde beregnet iMiddelstyrken for enhver af de 16 Vinde, viste

det sig, at medens Hyppigheden af de med tre Bogstaver beteg-

nede ^'inde var mindre end for de otte llovedvinde , saa var

iMiddelstyrken Iverlimod større, og dette viser hen til, at den

stærkere Mnd som den stadigste lettere ansættes efter sin sande

Retning end den svagere, som den mere ustadige. Iler maatte

altsaa igjen AU fores tilbage til de otte Mnde ved ligelig For-

deling af den mellemliggende Vind imellem de to tilstødende.

Det er imidlertid ikke blot Vindens Styrke , som giver den

sin Charakteer, men tillige Styrken i Forbindelse med Hyppig-
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hedeu, eller med andre Ord den for omlidte Slorrelse

M = 2nzn
,

hvilken Størrelse jeg har kaldet Vindens Mægtighed. Førend

et brngbart Resultat kunde findes, maatte den af Iagttagelserne

ligefrem fundne Værdi reduceres til Styrkeeenheden for 1863, og

for at undgaae en stor Vidtløftighed i Beregningen , som dog

ikke vilde have fort til noget særdeles nøiagtigt Hesultat, har

jeg udført Reductionen ved at dividere det ligefrem fundne Tal

med 1,12, nærmest 1,116, som er Middelværdien af Forholdet

imellem den ligefrem fundne Middelstyrke af Vinden og den

reducerede. Paa denne >Iaade er følgende Tabel funden, i

hvilken det hele Antal af Vinde er antaget at være 100.

Tabel over Hægtighedeu af de otte Vinde.

Januar . .

Februar . .

Marts . . .

April . . .

Mai . . . .

Juni . . . .

Juli . . . .

August . .

September

October . .

November

.

December .

Aar

N.
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Tabol oTer mhMolstyrkcn af de otte Vinde.

Januar . .

Februar . ,

Marts . . .

April . . .

Mai . . . .

Juni . . . .

Juli . . . .

August . .

September

October . .

Noveml)er

.

December .

Aar

N.

2,85

2,55

2,52

2,49

2,19

2,34

2,11

2,23

2,63

2,54

2,84

2,71

NO.

3,14

2,71

2,61

2,30

2,12

2,34

1,91

2,12

2,48

2,83

3,13

3,07

O.

2,91

2,84

2,66

2,60

2,46

2,10

1,89

2,07

2,45

2,95

2,97

3,00

2,49 2,59 2,62 2,40 1,97

SO.

2,67

2,60

2,46

2,26

2,23

1,98

1,97

2,10

2,38

2,63

2,57

2,79

S.

2,08

2,10

1,98

1,79

1,77

1,77

1,75

1,86

1,87

2,10

2,21

2,19

SV.
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SV har Maxiina i Febr., Juni, Ang. og- Dec. , IMiiiima i Jan.,

INlai, Juli og Sept.

V har INIaxima i Febr. og Juni, Minima i Mai og Aug.

ISV hariMaxima i Jan. — Febr. og Juni, Minima i Mai og Aug.

Betegner man som stærlv den Vind, hvis Styrke overgaaer

Middelstyrken for alle Vinde, bliver for hele Aaret Vindene

INV— SO de stærke. S — V de svage, og den samme Fordeling

finder Sted i Maanederne Jan. — Apr. I Mai udgaaer NO, af de

stærke Vindes Tal, og V træder istedet; i Juni ere V— NO, i

Juli V— N stærke Vinde. 1 August er det NV— NO og SO,

i Sept. og Oct. NV— SO, i Novb. og Dec. N— SO.

For endnu yderligere at lette Oversigten kan man ordne Vin-

dene efter Styrken og faaer da følgende Sammenstilling.

ha.
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2

M = \ Si/da.

2

Af de med tre Decimaler beregnede Værdler for M i oven-

staaende Tabel har jeg da beregnet Constan terne i Interpola-

tionsformlen

M = »o + «! sln(a + ^i) + ag s'm{2a-\-bo) + »3 sin (3a 4-^3)

og deraf igjen, paa samme Maade som ovenfor, Constanterne i

Formlen

+ ^,sin(4a+5j.

Efter denne Formel har jeg da beregnet Vindens Mægtighed for hver
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Værdierne af disse sidste Constanter findes i følgende Tabel.

tiende Grad af Horizonten, og Resultaterne findes i følgende Tabel.

tiende Grad af Horizonten.

S. SSV. SV. VSV. V. VNV. iNV. NNV.
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Sammenligner man forst Tallene i Tabellen med den Mid-

delværdie, som tilfalder enhver horisontal Talrække, Coefficienten

Aq, seer man, at for hele Aaret de mægtige Vinde ligge fra

100 — 150^ (OSO — SO) og fra 200 — 330° (SSV— NV); men

denne Fordeling forandrer sig i Aarets Lob saaledes:

200—270° (SSV—V)

190— 3 10° (SSV—VNV)

210—330° (SV— NV)

270—330° (V— NV)

280—330° (VNV— NV)

210—340° (SV—NNV)

200—340° (SSV—NNV)

190—330° (SSV— NV)

200—330° (SSV— NV)

190-260° (SSV— SV)

190—270° (SSV— V).

Januar , .
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Denne Sammenstilling viser nu, at for de forskjellige Maa-

neder have følgende Vinde storre Mægtighed end efter hele

Aarets Gjennemsnit.

Januar . . . 0—260° (N—VSV)
Februar . . 0—80° (N—ONO) og

Marts . . . 280—120° (YNV— SSO)

April .... 320—160° (NNV— SSO)

Mai 320-10° (NNV— N) og

Juni .... 260-0° (V— N)

JuU 250—350° (V— NNV)

August. . . 200-350° (SSV— NNV)

September . 120—170° (SO—SSO) og

October . . 80—250° (O—VSV)

November . 10—260° (NNO—VSV)
December . 20-260° (NNO— VSV).

For at lette Overblikket angive de ydre fuldt optrukne Curver

paa Figurtavlen Fordelingen af Vindens Mægtighed i de tolv

Maaneder, og det viser sig, at Beliggenheden af iNlaxima og

^lininia er omtrent ligesom paa Hyppighedscurverne.

160—280° (S—V)

60-150° (ONO-SO)

300—350° (NV—NNV)
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Man seor af disse Tal, at det nordlige Minimum fra Novb.

til Fohriiar lal(l(3r næsten sammen mcd'N, men fra Marts lil

Octb. ligger mere østligt; den østligste Stilling indtraiffer i Mai

ved 21°, den vestligste i Novb. ved 356°. Mægtighederne ved

dette Minimum er størt i Jan.— April, mindst i Juli og Aug.

NO Max. findes kun i Sommermaanederne og meget ube-

tydeligt, saa dets Tilværelse kan være tvivlsom; dog fortjener

det at bemærkes, at Kurverne for Maanederne Juni— Sept. og

Novb.— Febr. alle have en opad gaaende Pukkel i Nærheden af

NO. Den østligste Stilling af dette Maximum indtræffer i Juni

samtidigt med den største Mægtighed; i JuU og Aug. rykker det

nærmere til JNO og aftager i Mægtighed.

Det østlige Min. forekommer hgeledes kun i de tre Som-

mermaaneder, nærmest Øst i Juh, nordligst i Aug. Storreisen

følger samme Gang som NO Max.

SO Max. har sin østligste Stilling (SO 26° O) i Marts , den

sydligste (SO 6° S) i Juli, gaaer saa henimod Øst igjen til Oc-

tober og forbliver da omtrent i samme Stilling lige til Marts.

Det har Maxima af Mægtighed i Jan. , Mai og Octb. ; Minima i

Febr., Juli og Novb.

Det sydlige Minimum falder i Sept. lige paa S, flytter sig

til Novb. 9° imod Ost, til Jan. 6° tilbage imod Syd, men ind-

tager igjen i Febr. samme StiUing som i Novb. , flytter i iMarts

lidt nærmere til S; i April naaer det sin vesthgste Stilling

(S11°V), gaaer saa tilbage, saa det i Juh hgger ved S 12° O

og derpaa igjen tilbage til S. Mægtigheden er størst i October,

men der findes mindre Maxima i Jan. og Juni; dog ere de

tvivlsomme. I Juli er Mægtigheden mindst.

SV Max. mangler i April, Juni og Juli, og ligger i de øvrige

Maaneder temmelig nær paa samme Sted; dog synes det fra

Aug. til Novb. at bevæge sig imod Syd , fra Novb. til Marts

ligesaa langt mod Y. Mægtigheden er størst i Decb. og aftager

derfra til om Foraaret; i Aug. er den noget større end i Sept.,

men voxer saa igjen til Decb.
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V Min. mangler i Febr., April, Juni, Juli og Novb.; det har

den nordligste Stilling r Decb., den sydligste i Mai. Max. falder

ved Aug. , Min. i Oct.

KV Max. mangler i Febr. og Novb.; dets Stilling er nord-

ligst i Mai, Atig. og Oct. ; sydligst i Juni og Juli. Mægtigheden

er størst i Juni og Jnli. mindst i Oct.— Jan.

Vil man ligesom ved Hyppigheden sammenligne Mægtigheden

af de vesthge og østlige, af de nordh'ge og sydlige Vinde, faaer man

S

271

71

d,

_s_

N

S
sy da

o

.371

Ssudtt
I
2

TT^o 4- 2^1 COS ^1 H- t ^3 cos Å3

nA^ — 2^1 COS ^1 — I ^3 cos h-^

71

nA^ -\-1Å
^
s in^>^ - \A .^ sin ^3

_

TTJo — 2^1 sin h^ + f^a »in *3
'

\da

Og derved følgende Tabel.
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Sammfinlignor man disso Tal med di;m
, der anf,MV(' Forlioldct

imellem Vindenes Hyppighed, viser det sig, at Oslenvinden i det

Hele gjælder mere ved IMægtiglied end ved Ilyppiglied ; kun de

tre Sommermaaneder have storre Værdier i denn(! Tabels første

Række end i den tidligere meddeelte, saa at Forholdets Foran-

dring i Aarets Lob bliver mere ioinefaldende ved Mægtigheden

end ved Hyppigheden. I den anden Række ere Tallene alle

mindre end i den forrige Tabel, men følge i det Hele den

samme Gang.

Det er tidligere viist, hvorledes Vindens Middelretning kunde

bestemmes, idet man alene tog Hensyn til den Tid, i hvilken

hver Vindretning forekom. Ved Hjælp af Mægtigheden kan man

endnu komme til en anden Bestemmelse, som jeg vil kalde

Middelvinden, idet man kan bestemme Retning og Styrke af

den stadige Vind, der i Maanedens Lob vilde føre Luftdelene

hen til det Sted, hvortil de vilde komme ved den foranderlige

Vind (under Forudsætning af, at den vedblev at blæse i samme

Retning og med samme Styrke efterat den var kommen bort

herfra). Betegnes Middelvindens Retning ved ?//, dens Styrke

ved Z?, har man, idet de foregaaende Tal forudsætte et Antal

af 100 Iagttagelser,

S

2 71

sijcosada, lOORs'milj = ^ sy sin ff c?«,

hvorved man faaer

xp-\.h^ = 4 50°

og i? =

Deraf følger følgende Tabel.

loo~
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Man seer heraf, at Middelvinden i Januar er lige S, men

i Februar oir Marts bliver mere og mere vestlig. I April

springer den over til OSO, bliver i Mai SO t. S. og springer

derpaa i Juli om til lige V. Fra Juni til October gaaer den

stadigt mod S, men i November og December igjen imod V,

for saa i Januar at springe til S. Middelvindens Styrke har

to tydelige Maxima i Juli og October, livorimod den er sær-

deles svag i Foraarsmaanederne.

Hvad nu endelig Vindens Middelstyrke angaaer, findes den

ved at dividere Tallene i Tabellen over Mægtigheden med dem

i Tabellen over Hyppigheden, og paa saadan Maade er folgende

Tabel fremkommen. De punkterede Curver i Figurtavlen angive

Stvrkens Fordeling.

Styrke.

s. SV.
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Sammenlignes disse Tal med Vindens Middelstyrke i de fur-

skjellige Tidsrum, seer man at de stærke Mnde, de, hvis Styrke

overskrider Middelstyrken, ere i'ordeelle paa følgende INIaade.

De stærke Vinde

Aaret . . . 300—140" (NV— SO)

Januar . . 320—140" (NNV-SO)

l-ebruar. . 290—140° (VNV— SO)

iMarts. . . 290-140° (VNV—SO)

April . . . 280—130° (VNV—OSO)

Mai. . . . 270—0° og 50—140° |V— N) og (OAO— SO)

Juni . . . 270—70° (> -ONO)
Juli. . . . 250—0° og 120-130° (V—N)

August . . 290-50° og 110-140° (VNV-NO) og (OSO—SO)

September 310-140° (NV—SO)
October . 340—150° (N—SO)

November 330—130° (NNV— OSO)
December O —150° (N— SO).

Den vestlige Grændse har en temmelig regelmæssig Gang,

idet den fra Decb., da den ligger ved N, til Juh bevæger sig

imod S til VSV og derfra tilbage. Den østlige Grændse ligger

med Undtagelse af Juni Maaned nær ved 140°, men i Mai, Juli

og August findes der nogle Dele af Horisonten indenfor de stær-

kere Vindes yderste Grændser, hvorfra der kommer svage Vinde.

Sammenligner man enhver Mndretnings Styrke i den enkelte

Maaned med Middelstyrken for hele Aaret, saa viser det sig, at

i December, Januar og Februar ere alle Mnde stærke,

i Marts ere Vindene 240—180° (VSV— S) stærke,

i April - — 260—0° og SO— 110° (V—N og O),

i Mai - — 280—290°,

i Juni - — 260—330° (V—NV),
i Juli - — ingen,

i Aug. - — 210—220°,

i Sept. - — 330—30° (NNV—NNO),
i Oct. - — 350-260° (N—VSV),

i Nov. - -r- 300—250° (NV—ASN).
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Maxiina og .Minima af \ indstyrken har jeg bestemt efter de

construerede Ciirver.

Det viser sig, at Forholdene her ere mere indviklede end

ved Hyppighed eller Mægtighed. Den følgende Tabel giver Over-

siijt over de fundne Maxima 02: Minima.
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og Mai. Det nordvestlige ligger vestligst i Jan. og Mai, nord-

ligst i April; fra Mai til Ang. gaaer det stadigt imod Nord.

Storme.
Ved at bestemme Stormenes Hyppighed Iræfl'er man paa

forskjellige Vanskeligheder, af hvilke den ene er at afgjøre, hvil-

ken Vindstyrke man kan betragte som en begyndende Storm,

idet Sømanden fordrer en storre Styrke end Landmanden for at

give Vinden denne Benævnelse. Jeg har i det Følgende, jeg

tilstaaer temmelig vilkaarligt, som Storm betragtet Vindstyrken 7

(trerebet Mersseils Kuling) og de hoiere Vindstyrker.

En anden Vanskelighed ligger i den Omstændighed , som

ovenfor er paaviist, at Eenheden for Vindstyrken kjendeligt er

voxet i den Tid, Iagttagelserne have været, at altsaa som Følge

heraf de med »Storme« betegnede Iagttagelsers Antal er større

i Begyndelsen af lagttagelsesrækken end i Slutningen. Som

Følge af denne Omstændighed maatte der foretages en Ileduction

af de fundne Tal i Lighed med, hvad der skete ved Vindstyrken,

men med den uheldige Biomstændighed, at vi her have med et

langt ringere Antal af Iagttagelser at gjøre, saa der kunde være

grundet Tvivl om en saadan Reductions Anvendelighed. For at

udføre en saadan Beduction optalte jeg først, hvormange Gange

i hvert Aar der var iagttaget Vindstyrken 7 eller derover. De

første Aar kunde ikke lægges til Grund ved Reductionen, da

Iagttagelserne først blive fuldstændige 1805, hvorved der i det

Hele bhver 54 Aars Iagttagelser til Beregning af Ueductionen.

Anvendelsen af mindste Qvadraters Methode paa det Antal Storme,

som er optegnet for hvert Aar, har givet Formlen

39,77 — 0,515U.

Ifølge denne Formel vilde der efter den nugjældende Eenhed

for Vindstyrken i Gjennemsnit indtrælfe 9,9, eller med rundt

Tal 10 Stormiagltagelser om Aaret, medens en ligefrem For-

deling af de 1332 Stormiagttagelser paa de 54 Aar vilde give 25

saadanne om Aaret. Hvor Reductionen er saa betydelig kan den



U9

trænge lil on Bestyrkelse ellcM' Control , og en saadiui kan licl-

digviis skaffes lilvoie. Det er nemlig ovenfor paavilsl, at Een-

lieden for Vindstyrken er voxet i Forlioldet 1 : 1,25 i den Tid,

Iagttagelserne have varet, altsaa har den i Begyndelsen med 8

betegnede Vind efter den nu gjeldende Eenhed havt en Styrke

— 8 = 0,4, og den sande Middelværdie af den som 8 betegnede

Vind bliver altsaa
' = 7,2. Stormene med den nominelle

Styrke 8 og derover skulde altsaa paa det nærmeste findes i

samme Antal som det ovenfor ved Reductionen fundne. Det

hele Antal af disse Storme er 703, som fordeelt paa 62 Aar

giver 12 Stormiagltagelser om Aaret, to flere end Reductionen

gav; men betænker man hvor løse alle de Størrelser ere, hvor-

med disse Beregninger ere udførte, troer jeg man vil finde, at

dette er en ret god Overeensstemmelse, saa at det kan betragtes

som afgjort, at det aarlige Middeltal af Stormiagttagelser ligger

imellem 10 og 12. Jeg troer det sande Antal ligger nærmere

det sidste end det første af disse Tal, idetmindste er Middel-

tallet af de sidste 12 Aars Iagttagelser atter 12, og jeg troer

ikke der er Grund til at formode nogen kjendelig Forandring af

Eenheden i dette Tidsrum. Vilde man forandre Reductions-

formlen saaledes, at den gav 12 som det nuværende Middelantal

af aarlige Stormiagttagelser, fik man

37,6128 — 0,4416^.

Udføres Reductionen for Antallet af Storme i de enkelte Aar

efter denne Formel, faaer man med Hensyn til Afvigelserne fra

Middeltallet ganske lignende Resultater som ved den foregaaende

Formel, og da den i Middelantal af Stormiagttagelser slutter sig

til de følgende Undersøgelser, skal jeg meddele Besultaterne af

den. Følgende Tabel giver for hvert enkelt Aar det Antal af

Stormiagtlagelser, som er indtruffen ifølge den sidste Reductions-

P , ., . , ^
. ,, . , , r -1 . 1

37,61— 0,44I6<
formel, idel det iagttagne Antal er divideret med .- .

Resultaterne ere kun angivne i hele Tal, deels fordi Sagens

Natur fordrer det, deels fordi Reductionens Gyldighed for de

10*
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enkelte Aar er meget tvivlsom. 1 de med * betegnede Aar ere

Iagttagelserne mangelfulde.
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TalM'l ovor det Antal (jiaiigo, Storm iiidtiæltVr tor 100 l:ig((a^('l.s<'r

i hvert Tidsrum.



152

Tabol over inidilelforiloliiisen af Stormoiip i Aarots Leb
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De Vinde, hvis Aiihil al" Stornio overskride Middelaiitaihsl

for jMaaiHulcn, kunde man kahh; relativl slonnliddc; de ere

l'olcrende

:

Jan nar .



154

Januar.

Februar. Mai.

Marts. Juni.



155

Juli. Oclober

August. November.

December.
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I Modet \ar fretiilagl fra:

Åcadémie des Siences i Amsterdam.

Jaai-l.ock voor 1862.

Verhaiulelingen, Afdeling Letterkimde. Deel II.

Verslagen en Mededelingen, Afdeling Lotterkiindo. Deel \ II.

— — — Xatiuirkande. Deel\V&\M.

Gicicoletti: Carmen de lebetis materie et formå eiusque tiitelæ in

machinis vaporis \i agentibus.

Catalogne du cabinet de monnaies et médailles de TAcadémie

Royale des sciences a Amsterdam.

Nederlavdsch meteorologische lustihit i Utrecht.

Meteorologische Waarnemingen 1862.

Dr. Bierens de Haaii.

Over de Magt van het zoogenaamd onbestembare in de wiskunde.

Deventer 1863.

GeologiscTie Reichsanstalt i Wien.

Jahrbiich 1864. XIV Band Xr. 1.

Forfatteren.

La loi de la croissance et la structure de l'homme, af Dr. V. P.

Liharzik.

Academia de Ciencias i Madrid.

Libros del Saber de Astronomia del Rey D. Alfonso. X. Tome I & II.

Memorias de la Real Academia de Ciencias Fisicas. Tom. 1 P. 3

og Tom. 2 P. 1. Ciencias exactas. Tora. 1 P. 2, .Madrid

1863 & 64.

Resumen de las actas en el ano 1861— 62. Madrid 1863.

Astronomicai Ohservatory of Hancard College, Cambridge.

Report of tbe Committee of the Overseers. Boston 1861.
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Mødet den 18"" November.

rir. Professor L. Muller meddelte en Undersogelse af et gam-

melt ijersish Symhol, hestaaende i en Ring med forsljellige Til-

sætninger. Afhandlingen vil blive Irvkt i "Skrifterne«.

I IModet var fremlagt fra:

Académie des Sciences i Paris.

Mémoires présentés par divers savants. Sciences Mathématiques

et Physiques. Tome XM, XVII.

INlémoires. Tome XXXIII, avec Atlas.

Supplement aux Comptes Rendus Tome II.

Notices et extraits des INIanuscrits de la Bibliothéque Imperiale.

Tome XV P. 2, XIX 1 Partie, XX 2 Partie.

Mémoires de l'Acadéinie des Inscriptions et Belles letlres. Tome

XXIV 1 Partie og Tome XX P. 1.

Mémoires presents par divers savants a TAcadémie des Inscrip-

tions et Belles lettres, Tome IV 2 Serie 1 Partie.

— Vi 1 — 1 —
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Barometer^
reduceret lil 0° Reaumur.

9 Form.

335,"'12

34, 83

34, 88

36, 82

37, 31

3b, 19

34, 89

34, 21

34, 27

30, 01

32, 86

38, 15

40, 72

42, 06

40, 53

37, 02

33, 26

34, 17

33, 93

34, 13

35, 69

35, 99

36, 18

30, 60

31, 67

36, 61

39, 46

40, 08

39, 93

39, 00

38, 79

Middag. 4Efterm.

Therniometer i Skygge mod Nord.

2J- Fod

overjord.

Middel

Corr—0^07

355,"'03

34, 96

35, 12

37, 26

37, 13

55, 84

34, 69

33, 96

34, 48

29, 92

34, 00

38, 63

40, 85

41, 77

40, 61

56, 48

33, 85

34, 23

34, 50

33, 76

36, 16

36, 36

35, 74

30, 50

32, 69

57, 21

59, 48

40, 16

39, 80

38, 97

38, 55

335,"

34,

35,

37,

37,

35,

34,

33,

34,

30,

35,

39,

40,

41,

39,

35,

34,

34,

34,

55,

56,

54

75

44

51

18

91

50

42

52

24

29

14

96

55

65

46

13

00

54

58

34

36, 41

35, 04

50, 57

53, 83

37, 76

39, 54

39, 92

39, 55

58, 81

38, 38

Jliddcl 356,'" 11
I

356,"'21 556,"'22

niiddelteuiperatur.

15°80r.

10,50

11,20

11,10

12,26

10,85

10,96

11,75

11,45

> 8,40

10,26

9,90

10,03

11,53

12,20

13,30

9,66

11,10

9,40

9,35

10,25

9,10

9,40

7,70

7,40

7,56

8,96

7,93

8,96

10,56

10,90

4 Fod
over Jorden.

1 Jorden.

1 Fod

Middel.

10°4

7,2

7,2

8,9

8,9

9,7

7,5

7,0

9,0

8,2

6,5

6,9

4,8

5,8

6,9

10,5

7,3

7,0

5,7

5,5

6,4

6,9

5,0

6,7

6,9

6,0

4,8

4,0

4,4

6,7

5,9

18°5

16,0

15,0

14,2

17,5

15,2

14,1

15,0

14,5

11,3

14,3

14,1

14,1

16,1

17,8

17,8

13,2

14,5

13,9

11,3

15,1

14,2

13,0

8,9

8,5

11,4

13,9

14,0

14,2

15,7

15,5

13°I

12,4

11,9

11,8

11,9

11,9

11,6

11,6

11,7

11,4

11,0

10,8

10,3

10,1

10,2

11,0

11,3

10,5

10,4

10,2

10,1

10,2

10,1

9,9

9,5

9,5

9,4

9,0

9,0

9,4

9,8

2 Fod

Kl. 2.

12°1

12,0

11,9

11,7

11,6

11,5

11,3

11,3

11,3

11,2

11,1

10,9

10,8

10,5

10,4

10,5

10,6

10,5

10,5

10,4

10,3

10,3

10,2

10,2

10,0

9,9

9,8

9,7

9,5

9,5

9,7
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Barometer,

reduceret til 0° Reaumur.

9 Form. : Middag. 4Kfterm.

Thermonieter i Skygge mod Nord.

2 i Fod

overjord.

»1 i d d e I

Corr.—0^04

4 Fod
over Jorden.

Reaumur,

Lavest.

I Jorden.

1 Fod 2 Hod

Middel. Kl. 'i.

Vindens 't

556/" 10

57, 64

36, 93

36, 58

55, 94

34, 77

30, 27

36, 04

36, 03

36, 51

34, 00

35, 81

37, 10

37, 99

57, 32

57, 41

34, 76

35, 69

56, 58

35, 77

37, 16

57, 93

56, 75

58, 16

37, 80

41, 12

43, 39

42, 50

55, 41

54, 54

556

37

36

30

35;

34

30

35

56

36;

33

35

37

37

37

37

34

35

36

56,

37

57

56,

37;

38,

41

43

41

34

35

•72

51

90

55

18

91

47

48

15

86

62

75

00

78

42

43

67

84

55

14

16

95

82

79

47

47

53

55

79

24

357,"'54

57, 23

36, 64

36, 78

34, 61

34, 83

32, 70

54, 48

56, 05

37, 06

34, 08

35, 91

37, 06

37, 68

37, 42

37, 10

34, 42

35, 93

35, 98

36, 10

37, 26

37, 76

37, 13

36, 59

39, 07

42, 05

43, 60

40, 10

35, 95

35, 97

10°56ii. !
7°9

MM 336,"'79
|

356,'"78
|

336,'"76

9,69

10,73

10,96

9,59

9,79

9,19

9,29

11,76

11,13

9,46

9,33

8,93

8,83

10,23

10,26

10,59

9,73

9,55

10,03

9,55

10,73

10,46

9,43

8,93

7,13

7,79

8,46

8,49

7,i9

5,6

6,3

7,9

8,1

6,4

7,9

6,9

8,0

9,5

8,2

5,8

5,9

4,8

7,2

8,4

8,5

9,4

7,0

7,0

7,5

8,2

9,0

6,6-

8,9

5,7

3,7

4,9

5,6

4,0

15°7
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1864.

Barometer;
reduceret til 0° Reaumur.

9 Form. > Middat:. 4 Efterm.

Therniometer i Skygge mod Nord.

2 i Fod

overjord.

Middel

Corr.—0^07

4 Fod
over Jorden.

I Jorden.

1 Fod

Middel.

2 Fod

Kl. 2.

.338,'"21
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Mødet den 2''^" December.

lir. Prof. J. Thomsen foreviste og beskrev Polarisations-

batteriet, et af ham construeret nyt Apparat, ved hvilket con-

tinuerlige elektriske Strømme af høi Spænding og

constant Styrke kunne frembringes ved et enkelt

gal vanisk Element.

Polarisationsbatteriet bestaaer af en rectangulær Kasse af

et isolerende Slof, i hvilken et Anlal platinerede Platinplader

ere anbragte saaledes, at de dele Kassen i et tilsvarende Antal

parallele Celler. Platinpladerne ere indlagte i Kassens Vægge

og Bund, saaledes at de enkelte Celler ikke staae i Forbindelse

med hinanden , men adskilles ved en Væg af Platin. De dan-

nede Celler ere fyldte med fortyndet Svovlsyre.

Naar Batteriet skal frembringe en Strøm, blive Pladernes

Overflader paa den ene Side ladede med Brint, paa den anden

med Ilt, hvilket man opnaaer ved at sende en elektrisk Strøm fra et

enkelt galvanisk Element, som formaaer at decomponere Vand,

igjennem een Celle ad Gangen, idet Platinvæggene benyttes

som Elektroder. Paa den mod Cellen vendte Side af Platinet

udskilles allsaa Vandets Bestanddele, Ilten paa den ene. Brinten

paa den anden Plade. Men hver Plade tilhører to Celler; er

den ladet med Ilt paa den ene Side, da vil den lades med

Brint paa den anden, naar Strømmen fra det galvaniske Element

føres igjennem den næste Celle.

Apparatet, ved hvilket den succesive Ladning af alle Pla-

derne i Batteriet opnaaes, (Fordeleren, Dispensatoren) bestaaer i

en flad Ring af et isolerende Stof, i hvilken der er indlagt lige-

li
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saa mange INIetaltraade, som Batteriet liar Platinplader. Hver af

disse IMetallraade staaer i ledende Forbindelse med en tilsva-

rende Platinplade.

Igjennem Ringens Centrum gaaer en Axe, som kan sættes

i en langsom roterende Bevægelse, og den bærer to Ledere,

der staae i Forbindelse med Polerne p'Taa det galvaniske Element,

som skal frembringe Platinpladernes Ladning. De to Ledere

komme samtidigt i Berøring hver med en Metaltraad, som staaer

i ledende Forbindelse med de to Platinplader, der danne Væg-

gene i en Celle. Strømmen fra det galvaniske Apparat gaaer

da igjennem en Celle og decomponerer Vandet.

Naar nu Axen gjør en ringe Deel af en Omdreining,

komme de til den befæstede Ledere i Berøring hver med den

næste Traad i Ringen. Den Plade, som tidligere var i Berøring

med den positive Pol kommer saaledes nu i Berøring med den

negative Pol. Medens der ved Dispensatorens første Stilling

leirede sig Ilt paa Platinpladen, udskiller sig i den nye Stilling

Brint paa den samme Plade , men paa dens anden Side, der er

i Berøring med Syren i den næste Celle. Naar Axen har gjort

en heel Omdreining, ere saaledes alle Pladerne ladede, og Bat-

teriet bestaaer da af følgende Stoffer: Platin, Ilt, Syre, Brint,

Platin o. s. v.

I denne Tilstand er Batteriet istand til at arbeide. Forbin-

der man nu de to yderste Plader i samme med en Leder, da

fremtræder en elektrisk Strøm, som vedvarer, saalænge Axen

gaaer sin regelmæssige Gang.

Den høie Spænding eller elektromotoriske Kraft, som Polari-

sationsbalteriet besidder, opnaaes altsaa paa den Maade, at man

fordeler den ved Strømmen fra det enkelte galvaniske Element

udviklede Mængde Ilt og Brint paa et vilkaarligt, stort Antal Pla-

tinplader, hvorved frembringes en Ladningssøile, hvis elektromo-

toriske Kraft er proportional med Cellernes (Platinpladernes) An-

tal. Den elektromotoriske Kraft for hver Celle er 1,46 Gange
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den elektromotoriske Kraft af et Daniellsk Element. Den ud-

viklede Strøm har alle Egenskaber fælles med Batteristrømmen,

den er saa constant, at Naalen i en Sinusboussole, der tillader

at maale Minuter, selv ved et Udslag af 30 Grader ikke viser

nogen Uregelmæssighed i Strømmen ; Naalen indtager en ligesaa

constant Stilling, som om den blev paavirket af Strømmen fra et

galvanisk Batteri. Ogsaa ved de physiologiske Virkninger kan

man overtyde sig om Strømmens constante Charakteer. Tager

man nemlig med Haanden fat paa Lederne fra Polarisationsbat-

teriet, da mærker man et stærkt Slag, ligesom ved ethvert stort

galvanisk Batteri; men naar man dernæst holder fast paa Le-

derne, mærker man ikke Spor af Trækninger, men kun en stærk

Varmeudvikling i Legemet, hvilket er et Tegn paa Strømmens

constante Charakteer. Naar derimod Strømmen gjentagende

Gange sluttes og aabnes, faaer man meget stærke physiologiske

Virkninger.

Aarsagen til denne Regelmæssighed i Strømmen er den, at

Apparatet i sin Heelhed bestandigt er uforandret. Vel er den

Ladning, som de enkelte Celler indeholde, forskjellig og for-

anderlig; men Summen af alle enkelte Cellers Virkning bliver

ligestor, da Batteriet til enhver Tid indeholder netop de samme

Ladningstilstande.

Størrelsen af Platinpladerne retter sig efter de Fordringer,

man stiller til den Strøm, som skal frembringes. Store Platin-

plader giver en ringere Modstand i Apparatet, og egne sig der-

for til Frembringelse af stærke Strømme. Vil man derimod kun

frembringe physiologiske Virkninger, da udfordres kun en over-

ordenligt ringe Overflade af Platin. Man kan overtyde sig derom

ved af Polurisalionsbatteriet at lade Syren løbe ud , og kun be-

nytte den ringe Mængde Vædske , som endnu hænger ved Pla-

derne og kommer til at danne et ganske tyndt Vædskelag paa

Bunden af Kassen ; thi de physiologiske Virkninger vedblive at være

11'
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de samme, omendskjondt kiin en meget ringe Platinoverflade

saaledes er i Virksomhed.

Polarisalionsbalterier med en elektromotorisk Kraft af TO—HO

Daniellske Elementer, tjenlige til telegraphiske og medicinske

Øiemed, indtage kun en Plads af en Qvadralfod.

Hosstaaende Tegning viser et Grundrids af Polarisations-

batteriet i halv Størrelse og med oO Celler. A og B ere tvende

Kasser, hver med 25 Celler, adskilte ved Platinpladerne P, P.

Disse ere ved Metaltraadene, o o, forbundne med Contacterne,

e e, af hvilke 50 Stykker ere anbragte i Ringen C. De to Le-

dere, som repræsentere Polerne fra det ladende Element, ere

m og n; den ladende Strøm gaaer fra k gjennem g, n, e, o,

p, o, e, m og f tillige til z, som er Ziukpolen i det ladende

Element. Den af Batteriet frembragte Strøm vil da gaae i Ret-

ning fra b' gjennem b (som er isoleret fra a) B, d, A, a til a'

og gjennem den ydre Ledning tilbage til b'.

Den detaillerede Beskrivelse af Apparatets Sammensætning

er givet i »Tidsskrift for Physik og Cherai« 1864, Side 193.

Cand. mag. S. M, Jørgensen indsendte en Afhandling »Nogle

Analogier mellem Tin og Platin, et Bidrag til Belysning af Kisel-

syrens Formel«, som han ønsker optagen i Selskabets Skrifter.

Afhandlingen blev sendt til den physiske Klasse som valgte

en Comitee af Conferentsraad Forchhammer^ Oberstlieutenant

Hoffmann^ Prof. chem. E. A. Scharling og Prof. J. Thomsen.

Hr. Etatsraad Bendz indsendte »Haandbog i den patholo-

giske Anatomie af de almindelige danske Huusdyr« II Deel 1ste

Hefte 1864.
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Hr. Prof. Chr. Molbech underrettede Selskabet om, at Tryk-

ningen af 5te Hefte af afdøde Etatsraad i1/o^5ec/«'s »danske Glos-

sarium«, hvis Udgivelse bliver understottet af Selskabet, er be-

gyndt.

- I Mødet var fremlagt fra:

Observatoriet i Altona.

Astronomische Nachrichten Nr. 1476— 1500. Register til 62de

Bind.

Gesellschaft fur vaterldndische Geschichte i Kiel.

Jahrbiicher. Band VII. Hefte 1.

Vetenskaps Societeten i Helsingfors.

Acta Societatis Scientiarum Fennicæ Tome VII.

Ofversigt af Finska Vetenskaps Societelens Forhandlingar, V.

1857-63.

Bidrag till Finlands Naturkånnedom, Etnographi och Statistik.

8 & 9 Hefte.

Bidrag till Kånnedom af Finlands Natur och Folk. 5 & 6 Hefte.

Forteckning ofver Finska Velenskapens Societetens Boksamling

År 1862.

Zoologische Qesellschaft i Frankfurt a. M.

Zeitschrift fur Beobachtung, Ptlege und Zucht der Thiere. V

Jahrgang Nr. 2— 6.

Royal Irish Academy.

The Transactions Vol XXIV. Antiquities Part I.

Polite Literature Part I.

Science Part III.

Proceedings. Vol VIII. Part 1— 6.
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Istituto Venefo.

AUi; Scienco, Lellerc cil Årti; Serie III. Tome VIII. Dispensa 10.

— III. — IX. - 1-8.

Meraoria. Vol XI p. 2.

Mødet den IQ^' December.

Kassecommissione'ns Formand forelagde følgende Budget for

Aaret 1865 som uforandret blev vedtaget:

Budget for Aaret 1865.

Indtægter.

A. Aarlige Indtægter:

Renter af Selskabets Fonds*) 5,747 Rd. 46 /3

Fra det Classenske Fideicommis 200 —
Etatsraad Schous og Frues Legat 50 —
Fra den Hjelmstjerne -Rosenkroneske Stif-

telse for 1865 omtr. 430 —
For Salget af Selskabets Skrifter. . . omtr. 150 —

6^577 Rd. 46 /3

B. Kassebeholdningen ved Udgangen af 1864 omtrent 1,800 Rd.

*) Selskabets rentebærende Capitaler ere:

1) ObligaUoner i danske Penge: 25,000 Rd. med 5pCt. Rente l,250Rd.

106,312 — — 4pCt. - 4,252— 4G/S

3,400— — 3pCt. — 102— » -

'

5,604 Rd. 46 /J
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Udgifter.

A. Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed.
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Transport ... 150 Rd.

2) Til Prof. Allen: Samlinger til Christian den andens
Historie. Be\ilgel den 7. .^larts 18ol en Sul)scii|ilioii af iiO E\pl.

saml 100 Rd. cfler andd Binds Idgivelse onitr. 300 —
3) Til antiqvarisk- geologiske Undersøgelser. Bevilget den

3. Jnni IS.').} JOil Kd.; heraf adbelalt 200 Rd Rest 200 —
4) Til Udgivelsen af et Værk over de amerikanske Ege

ved F. Liebmann; litvilget 1000 Hd. den 22. December

1851; heraf er udbelall (indtil December 1864) 777 Rd. Ji /3 Rest 223 —
5) Til Udgivelsen af C. .Molbechs Danske Glossarium,

anden Del, ved Prof. Chr. Molbech. Brulgel den 23.

December 18f)3, al udredes af det lljelnisljerneske Bidrai,', indlil 350 Ril,

Heraf er udbelall 100 Rd '. Rest indtil 250 —

1123 Rd.

Selskabels Status:

Selskabets aarlige Indtægter omtr. 6577 Rd,
Udgifter til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed,

beregnede efter Middelsummerne til . I. 1200 Rd.

II. 3200 —
4400 -

Til Understøttelse til videnskabelige Foretagender og
tilfældige Udgifter haves derfor omtrent 2177 —
samt Resten af det Hjelmstjerneske Bidrae for 1864

394 —

2571 Rd.
Disse to Posters Middelsum for 18.32—61 er 834 Rd.

+ 124Rd. = 958 Rd.;

Udgiften i 1862 var 20o9 Rd. og 1000 Rd. i 1863.

Paa Budgettet er opført 1123 Rd.

til Anvendelse 1448 —

Hr. Prof, Steenstrup meddelte derpaa nogle Bidrag til den

saakaldte Djævlefisks (Ceratoptera vampyrus Mitsch.) Naturhistorie

og Bygning, som senere skulle meddeles.

') Herunder indbefattet den uanvendte Deel af den Hjelmstjerne -Rosenkro-

neske SUftelses Bidraa forAaret 1864 (144 Rd. I og Bidraget for 1865, der

staae til Anvendelse.
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De Herrer Dr. phil. H. J. Rink, Inspecleur i Sydgrønland,

og polyt. Cand. F. JoJinstrup, Overlærer ved Sorøes lærde Skole,

bleve optagne som Medlemmer i Selskabels physiske Klasse.

Hr. Prof. G. Stephens henvendte sig til Selskabet med føl-

gende Skrivelse:

Til det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab!

Med megen og varm tak for den storartede og ædelmodige

bistand, som det ærede Akademie allerede har ydet til mit store

arbejde over de Old-Nordiske Rune-monumenter i Skandinavien

og England, vover jeg — modstræbende, men nødtvungen —
at anholde om endnu en mindre understøttelse fra Selskabets

side.

Jeg havde begjært en større sum for dette år fra det ærede

Ministerium for Kirke- og Uuderviisningsvæsenet. Men Ministeriet

har ikke set sig istand at kunne indstille mig for mere end 400 Ild.

Delte beløb er for lille for mine mest trykkende daglige udgif-

ter, og jeg håber at det Kongelige Videnskabernes Selskab ikke

vil se mit arbejde standset eller utilbørligen forhalet af mangel

på det allernødvendigste, saa meget mere som jeg nu venler at

kunne begynde trykningen allerede i Januar næste år. Jeg til-

lader mig også at gøre det ærede Akademie opmærksom på at

en hel del af mine plader og blokke dels allerede ere blevne

udlånte, dels ville blive det, til Hr. Professor Thorsen for hans

Samling af de Danske Rune -mindesmærker, ligesom en anden

videnskabsmand har begjærdt lån af en del af mine nøjagtige

facsimilier, — så at pengehjelp til mig i virkeligheden også er

pengehjelp til andre runologer.

Jeg tillader mig derfor at bede om endnu en sum af 600

(femhundrede) Rd. RM., som den sidste hjelp for dette mit

arbejde fra det Kongelige Videnskabernes Selskabs side.
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Idet jeg indsender en lille del af mine færdige plader og

blokke, beder jeg om disses bevaagne snare tilbagelevering , da

de tilbore min artist. Jeg selv har meget fa diipletter, og kan

ikke undvære mine egne exemplarer.

København, Sept. 15, 1864.

Ærbødigst,

George Stephens.

Efter at den historiske Klasse havde hørt en Comite , der

ytlrede sig saaledes:

I Anledning af Hr. Prof. Stephens's til Selskabet indgivne

Andragende om en forøget Understøttelse af 500 Rd. til Udgi-

velsen af hans Runeværk, foruden de allerede tidligere bevilgede

1000 Rd., maae vi, idet vi væsentligt henholde os til vor tid-

ligere Betænkning i denne Sag, navnlig fremhæve, at Prof. Ste-

phens ikke sparer Møie eller Bekostning, for at tilveiebringe saa

mange, saa paalidelige og saa smukke Afbildninger af Rune-

mindesmærker, som muligt, i hvilken Henseende han netop siden

Selskabets sidste Bevilling har været saa heldig at erhverve flere,

hidtil ukjendte Indskrifter.

Da Stoffet til hans Værk saaledes til Gavn for Videnskaben

er udvidet betydeligt, og da Udgifterne i Forhold dertil ere

stegne, maae vi paa det Bedste anbefale hans Andragende til

Selskabet, saameget mere, &QV[iVvoL Stephens allerede har med-

deelt og fremdeles vil meddele Stokkene til sine Afbildninger til

fri Afbenyttelse for Videnskabsmænd, som behandle lignende

Æmner, hvorved hans Afbildninger i forskjellige Retninger ville

bære Frugt for Videnskaben.

Kjobenhavn, den 18de November 1864.

J.JA. Worsaae. N. L. Westergaard. K. Gislason.
AUatter.

P. G. Thorsen.

hvilket var tiltraadt af Klassen, bevilgede Selskabet et yderligere

Tilskud af 300 Rd., som i Henhold til Kassecommissionens For-

slag udredes af det Hjelmstjerne-Rosenkroueske Legat for 1864

— 1865.
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I Mødet var fremlagt fra:

Academie der Wissenschaften i Wien.

Sitzungsberichte philos. hist. Classe 41 Bd. Helt 1,2. 42 Bd.

Helte 1— 3.

— _ _ — 43Bd. Hefl],2. 44Bd. Hft.l.

— math.-natiirw, — 1863. 1 Abth. Natiirgeschichte.

47 Band 1-6 Hefte.

48 — 1--3 —
— — — — 2 Abtheil. Naturlehre.

47 Band 1—5 Hefte.

48 — 1—4 —
Denkschriften math.-naturw. Classe XXII Band.

Archiv fur Kunde osterreichischer Geschichts- Quelleu 28 Band

2 Hefte. 29 Band 1 & 2 Hefte. 30 Band 1 & 2 Hefte.

Fontes rerum austriacarum, Scriptores Band IV & V. 1 Abth.

— — — Diplomataria et Acta Band XXII. 2 Abth.

Almanach pro 1863.
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Til liele Aaret lienliørcnde.

oelskabot har i Aarets Løb ikke mistet noget indenlandsk Med-

lem ved Døden. Af udenlandske Medlemmer har det at beklage

Tabet af Heinrich Rose ^ Professor i Chemien ved Universitetet i

Berlin og af F. TF. G. Struve^ Keiserlig russisk virkelig Statsraad.

E. Rose var en af de sidste udenfor Sverrig levende

umiddelbare Disciple af Berzelius^ berømt især som nøiagtig og

samvittighedsfukl Analytiker, hvem Videnskaben skylder en Mængde

nøiagtige Methoder til Opdagelse og Udskillelse af Stofferne, og

som har leveret mange fortrinlige Analyser især af Mineraller.

Selskabets Medlem siden 1856.

F. W. G. Struve indtil kort før hans Død Director for det

astronomiske Observatorium i Pulkowa ved St. Petersborg, som

under hans Bestyrelse blev et af de meest ansete Observatorier

i Verden. Hans Undersøgelser over Dobbeltstjernerne og den

Deel han har taget i den store russiske Gradmaaling sikkre ham

en varig Plads i Astronomiens og Geodæsiens Historie. Selska-

bets Medlem siden 1827.

Selskabet har i Aaret 1864 optaget som indenlandske Med-

lemmer i den physiske Klasse

:

Hr. Dr. phil. Einrich Johannes Rink, Inspecleur i Syd-Grønland,

Ridder af Dannebrog, og

Hr. Polyt. Cand. Johannes Friderich Johnstrup, Overlærer ved

Sorøes Opdragelsesanstalt og lærde Skole.

Selskabet har i det forløbne Aar været samlet i 14 Møder, hvori

der er holdt 14 Foredrag henhørende til den physiske og den
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malhematiske Klasse, og 5 Foredrag henhørende til den hislo-

riske Klasse.

Af Hr. Prof. J. Langes DescripUo iconibus illuslrata Plan-

tarum novarum vel minus cognitarum præcipue e flora flispanica,

hvis Udgivelse Selskabet understøtter, er Isle Hefte udkommet.

Det besluttede at udgive Dr Schjellerups Stjernefortegnelse

indeholdende 10,000 Positioner af telescopiske Fixsljerner mel-

lem + lo° Declination,

Det besluttede paa den historiske Klasses Anbefaling endnu

at understøtte Hr. Prof. Stephens til Udgivelsen af hans Rune-

værk med oOO Udi.

Selskabet er i Aarets Løb traadt i Forbindelse med:

The Royal Society of Victoria.

The ^atural History Society of Dublin.

Commissionen for Udgivelsen af et dansk Diplomatarinm

og danske Regester.

I Aarel 1864 er Trykningen af Regesta diploniatica hist.

Dan., Ildet Bind, fortsat med tolv Ark, uemlig fra det 161de

til det 172de Ark, saa at man er naaet til henimod Udgangen

af Aaret 1657.

Priisafliandling'er.
Der er overhovedet ikkun indkommet 2 Priisafhandliuger,

den ene for den Thottsl-e Opgave, angaaende den techniske

Benyttelse af Moformationens Steenarter, og den anden for den

første Classenske Opgave om Brændselsforbrug ved Kalkbrænd-

ningen.
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Comiteen har over disse Arbeider afgivet følgende Dom,

som er antaget af den pliysiske Klasse, og senere lillraadt af

Selskabet,

Begge Afiiandlinger, saavel den for den ClassensJce Opgave

med iMolto: »Tid er Penge«, som den for den Thotfske med

Motto: »Arbeidel adler JManden«, ere i hoi Grad utilfredsstillende,

og kunne sikkert ikke komme i Betragtning ved Uddeling af

Prisen.

Den første, som er meget kortfattet, indeholder Intet om

Kalkovne og Kalkbrænding som ikke har været længe bekjendt,

og den anden som er noget vidtløftigere, men tillige slettere

skrevet, er om muligt endnu fattigere paa nye Kjendsgjerninger.

Kjobenhavn, den "21de Januar 1865.

G. Forchhammer. A. Colding. Julius Thomsen.

Priisops'aver.
Den matheniatiske Klasse.

Medens Theorien fif retlinede Flader (surfaces reglées) for-

længst er afrundet saaledes, at der haves en fuldstændig Classi-

fication af dem og for hver Art en tilsvarende partiel Differen-

tialligning , der baade afgiver et godt analytisk Kjendetegn paa

Arten, og udtrykker dens geometriske Eiendommelighed, saa la-

der Theorien af de ved en bevægelig Cirkel frembragte Flader

(surfaces circulaires) endnu en Deel tilbage at ønske. Om end

baade enkelte Arter af dem ere tilstrækkelig undersøgte, og om

end en passende Classification af dem alle uden Vanskelighed

kan gives, saa mangler der dog endnu en omfattende analytisk

Behandling af den hele Gruppe, og for fler3 Arter haves end

ikke de vigtige partielle Differenlialliguiuger. Selskabet udsætter

derfor sin Guldmedaille som Belønning for den Afhandling, der

giver:
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En analytisk Undersøgelse af Cirkelfladerne, hvorved deres

ved de tilsvarende partielle Differentialligninger skarpt betegnede

Classiflcation begrundes.

Den physiske Klasse.

Der ønskes en Forsøgsrække (anstillet paa en bestemt Patte-

dyrart, ved en bestemt Fodringsmaade og med samtidig Angivelse af

Dyrets Vægtforandringer,) for at bestemme den Tid, som behøves

for at Blodet, efterat dets Totalmængde og dets Rigdom paa

røde Blodlegemer er formindsket ved en stærk Blodudtømmelse,

atter restitueres saavel med Hensyn til sin individuelt normale

Totalmængde, som med Hensyn til de røde Blodlegemers indi-

viduelt normale Mængdeforhold. Det er ønskeligt, at ogsaa

Urinstofudskilningens Forandringer iagttages.

Til Bestemmelsen af den Deel af Ulodmængden, som ikke

kan udtømmes umiddelbart ved Forblødning, kan man benytte den

Methode, ved hvilken Delene efter Forblødningen sønderskjæres,

knuses og udvadskes med Vand indtil fuldkommen Affarvning,

og ved hvilken man dernæst bestemmer Blodmængden i den

saaledes vundne blodfarvede Vædske ved Sammenligning med

det først udtømte Blodparties Evne til at farve et vist Qvan-

tum Vand.

Til de sammenlignende Bestemmelser af de rode Blodlege-

mers Mængde benyttes de forskjellige relative Udtryk, som kunne

faaes, 1) ved Sammenligning af de faste Dele i det pidskede

Blod og i Serum, 2) ved Sammenligning af Æggehvidestoffernes

Mængde i pidsket Blod og i Serum, 3) ved Sammenligning af

det pidskede Blods og Serums Vægtfylde og 4) ved Sammen-

ligning af den Blodmængde, som behøves for at frembringe samme

Farvning af et bestemt Qvantum Vand.

Prisen for den tilfredsstillende Besvarelse er. Selskabets

Guldmedaille og 100 Ud.
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Den I»istorishe hlasae.

Terminen for lolgendc tor 1865 ndsatte Priissp«rgsmaal for-

længes med I Aar.

Urnehoved-Tliing kommer frem i den danske Historie alle-

rede kort efter Christendommens fuldstændige Befæstelse her i

Landet, og siden mere og mere gjennem 4— 5 Aarhundreder.

Kongerne indfandt sig paa dette Thing, Domme afsiigdes der,

ligesom ogsaa ordnede Folkeforsamlinger fandt Sted der, og det

greb dybt ind baade i de sønderjydske Forhold og i Rigets i

Almindelighed. Der savnes dog en omstændelig og klar Frem-

stilling af denne i fjernere og nærmere Henseende meget vig-

tige Gjenstand, og Materialier til en saadan Fremstilling ere

fleersidige og mangle ikke , om de end ei ere paa rede Elaand,

men skulle søges og for en Deel ere utrykte. Videnskabfrnes

Selskab ønsker derfor at fremkalde en, paa omhyggelii,'t og nøi-

agtigt Kildestudium og tilbørlig Paaagtning af alle vedkommende

indre Forhold grundet, Undersøgelse af dette Æmne, og udsætter

derfor som Priisspørgsmaal for indeværende Aar:

"Urnehoved-Things Oprindelse, dets BeskalTenhed og Virk-

somhed, og dets Forhold til det almindelige Landstbing i Viborg.«

For det Thottske Legat.

Med Hensyn til de særdeles ugunstige Forhold som det

forrige Aar frembød forlænges Terminen for følgende for 1(S65

udsatte Priisspørgsmaal med I Aar.

Selskabet ønsker efterhaanden at fremkalde en Række af

cherniske Undersøgelser over de vigtigere af vore vildtvoxende

Planter. Da der imidlertid ved forud at angive en bestemt en-

kelt Art af Planter til saadanne Undersøgelser, let opstaaer for-

skjellige praktiske Vanskeligheder, f. Ex. at vedkommende Plante-

art ikke træffes i de Egne, hvor en eller anden af de yngre

Mænd, som kunne foretage saadanne Undersøgelser, opholder

12
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sig, saa udsætter Selskabet i Almindelighed en Præmie af 200-

Rd. for en efter Videnskabernes nærværende Standpunkt fore-

tagen Undersogelse over en eller anden af vore vigtigere vildt-

voxende Planter, hvis chemiske Bestanddele endnu ikke ere til-

strækkeligt oplysle.

For det Clasaenske I^egat.

I'erminen for Priisopgaverne for 1865 forlænges ligeledes

med et Aar.

1. Spørgsmaaiet om, hvilken Beskatningsraaade paa Pro-

duktionen af Brændeviin man maa ansee for gavnlig, naar man

lager tilbørligt Hensyn saavel til Statskassens som til Producen-

ternes og Landmandens sande Fordeel, er bleven Gjenstand for

nye Undersøgelser efter at man i Udiandet har forsøgt at bruge

Runkelroer istedelfor Kartofler til Brændeviin og Qvægfoder.

Da dette Spørgsmaals rette Besvarelse for Danmarks Vedkom-

mende kan blive af stor Vigtighed, og Selskabet antager at en

historisk paa statistiske og techniske Oplysninger grundet Frem-

stilling af Brændeviinsproduktionens Udvikling heri Landet og i

Nabolandene kan have stor Betydning for vor Agerbrug og In-

dustri, saa udsætler Selskabet en Præmie af 200 Rd. for en

historisk kritisk Fremstilling af Brændeviinsproduktionens Udvik-

ling heri Landet og i de nærmeste Nabolande.

2. Da del har viist sig, at de fleste Melaller, som ere ud-

fældede paa elektrisk Vei have eiendommelige Egenskaber, som

ere af Betydning for deres techniske Anvendelse, udsætter Sel-

skabet en Præmie af 200 Rd. for en Undersøgelse over de ved

Elektrolysen udfældede .Metallers eller Metallegeringers Egen-

skaber i Sammenligning med samme Metidlers eller Metallege-

ringers Egenskaber, naar de ere fremstillede paa anden Vei.
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Besvarelserne af Spørgsmaalene kunne i Almindelighed være

affattede i det latinske, IVanskt', engelske, tydske, svenske eller

danske Sprog. Afhandlingerne betegnes ikke med Forfatterens

Navn, men med et Motto, og ledsages med en forseglet Seddel,

der indeholder Forfatterens Navn, Stand og llopæl, og som

bærer samme Motto. Selskabets i den danske Stat boende

Medlemmer deeltage ikke i Priisæskningen. Belønningen for

den fyldestgjørende Besvarelse af et af de fremsatte Spørgsmaal,

for hvilket ingen Priis er nævnt, er Selskabets Guldmedaille, af

60 danske Ducaters Værdi.

Prusshrifterne indsendes inden Udgangen af Ociober Maa-

ned 1866 til Selskabets Secretair, Conferentsraad og Professor

Dr. O. Forchhammer.

12*
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Sag- og Navnefortegiielse.

Architeldonisk Indvirhniny , udgaaende Ira Daiimaik i Valdemarernes Tid til

det nuværende Nordtyskland, rrenistiilet af Hr. Professor Worsaae.

S. 77.

BayersJce Videnshahernes Academie sender Selskabet en i Anledning af Ge-

heimeraad, Dr. Martius's oOaarige Doctorjubilæuni slaaet Medaille.

S. 81.

Bendz, Etatsraad, Dr., indsender 2den Deel 1ste Helte af sin »Haandbog i den

pathologiske Anatomie af de almindelige danske Huusdyr". S. 163.

Blodets Gjenvindelse af dets individuelt normale Totalmængde og det indi-

viduelt normale Mængdeforhold af dets rode Blodlegemer — efter

en forudgaaet stærk Blodudlommelse — Gjenstand for Selskabets

physiske Opgave. S. 174.

Brændevinsproduhtionens Beslatningsmaade, Gjenstand for en Prisopgave, for

hvilken Terminen er forlænget endnu eet Aar. S. 17G.

Cirkelfladerne, en analjtisk Undersøgelse af dem, hvorved deres ved de til-

svarende partielle Differentialligninger skarpt betegnede Classifica-

tion begrundes, Gjenstand for Selskabets mathematiske Prisopgave.

S. 173—74.

Classenske Legat: Terminen for Prissporgsmaalene for dette for 1865, ang.

Beskatningsmaaden paa Produktion af Brændevin og ang. de paa

elektrisk Vel udskilte Metallers og Metallegeringers Egenskaber, for-

længes med eet Aar, S. 17G— 77; de besvarede Prisspørgsmaal for

foregaaende Aar bedømte, S. 173.

Colding, Medlem af en Comitee til indsendte Afhandlingers Bedømmelse. S. 173.

Comiteer, nedsatte af Selskabet eller dets Klasser: S. 169 (om Understøttelse af

Prof. Stephe7is s store Værk over de oldnordiske Runer); S. 173 (om

de indkomne Afhandlinger for de Thottshe og Classenske Opgaver).

Danske vildtvoxende Planters chemiske Undersøgelse, Gjenstand for en Pris-

opgave for det Thottske Legat. S. 175—76.

D'Arrest, Professor, meddeler Resultater af en teleskopisk Undersøgelse af Egnen

omkring det Sted paa Himmelen, hvor Tychos nye Stjerne har vist

sig i Aarene 1572, 1573 og 1574, S. 1—9; forelægger en af Hr.

Observator Sclijellerup udarbeidet, paa egne Meridian-Observationer

grundet Fortegnelse over 10,000 teleskopiske Fixstjerner, mellem

15 Graders sydlige og 15 Graders nordlige Declination, S. 10;

Affatter af den mathematiske Klasses Betænkning over samme, S.
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7S— 70; foiclæiii.'Cr Forleiiiicisc over 21o nye, i Aaronc ISGI til

18()i paa (let lierværcnde Observatorium opdaucdn Taai;epleller, S. 87.

Epithclioma cyltndraceum foUaeeiiin o'j. ijlohosum, lo ciciulommclige Svulster

hos Mennesket, aiialoniisJ^-niikrdskopisk niulersogte af Prof. A.

Hannover. S. II.

Fixstjenier. teleskopiske, en paa egne Meridian-Observationer grundet Forteg-

nelse over 10,000 saadanne imellem la Graders sydlige og t.'j Gra-

ders nordlige Declination , udarbeidet af Hr. Observator Schjellemp

og forelagt Selskabet af Ur. Prof. cVArrest. S. 10.

Folkemyndigheden og Dovimermijndhjheden i Athen; Forholdet mellem disse

Gjcnstand for en Meddelelse af Hr. Conferentsraad Madvig. S. 13,

59—61.

Forchhammer Conferentsraad, meddeler sine chemiske Undersøgelser i\\' Ædel-

forsit, saakaldt Kalktrisilicat fra Gjellebæk ved Drammen og asbest-

agtig Okenit fra Nordgrønland, S. 64—76, og af elektronegative Me-

taller i Leret ved Vellingsby paa Dornholm, samt foredrager Be-

mærkninger om Lerets almindelige og særlige Tiltrækningsevne til

forskjellige Stotl'er og Forbindelser, S. 88 — 96; antyder et nyt

Grundstof, som indeholdles i Vellingsbyleret, S. 89— 90; Medlem af

en Comitee til at bedømme Cand. mag. Jørgensens indsendte Afhand-

ling om »nogle Analogier mellem Tin ogPlatini', 8.163; Medlem af

en Comitee til Bedømmelse af de indsendte Prisafhandlinger, S. 173.

Oislason, Professor, Medlem af en Comitee. S. 169.

Grundstof; et maaskee hidtil ubekjendt Grundstof indeholdt i en Mineralsyre

i Leret fra Vellingsby paa Bornholm ifølge Conferentsraad Forch-

hammers Undersogelser. S. 89— 90.

Hannocer, A. , Professor, meddeler anatomisk- mikroskopiske Undersøgelser

angaaende Bygningen af to eiendommelige Svulster hos Mennesket,

Epithelioma cylindracewm foliaceum og globosum. S. 11.

'Helminthologiske Undersogelser i Danmark og paa Island, med særligt Hen-

syn til Blæreormelidelser paa Island« , indsendte af Hr. Dr. med.

H. Krabbe, S. 81; bedommes af en Comitee, S. 81.

Hertzsprungs , Cand. magistr. , belønnede Prisskrift, »Beregningen af N. 31a-

skelynes Iagttagelser af smaa Stjerner«, optages i Selskabets Skrif-

ter. S. 58.

Hjélmstjeme-Rosencroneske Stiftelse. S. 168— 69.

Hofmann, Oberstl. , Medlem af en Comitee til Bedømmelse af Cand. mag.

Jørgensens indsendte Afhandling: »Nogle Analogier mellem Tin og

Platin«. S. 163.

Holten, Professor, meddeler om Middeltemperaturen og den sandsynligste Tem-

peratur i Kjøbenhavn, S. 15— 43; og over Vindenes Hyppighed og

Styrke ved Kjobenbavn, ifølge 62 Aars Iagttagelser, S. 99— 155.

Integration af Differentialligninger af første Orden og første Grad, Theorien

heraf behandlet i Professor Steens Foredrag. S. 45— 58.

Johnstrup, F., Overlærer ved Soroes lærde Skole, optages som Medlem af

Selskabets physiske Klasse. S. 168.
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Jørgensen, S. M., Cand. mag., indsender en Afhandling: »Nogle Analogier

mellem Tin og Platin, et Bidrag til Belysning af Kiselsyrens For-

mel«. S. llj;^.

A'«//ewie<s Omdannelse ved Hjælp af en galvanisk Strom, Forsog herover med-

delt af Ur. Professor Scharling. S. 83— 87.

Kalktrisllicat, saakaldt, fra Gjellehæk ved Drammen i Norge, Gjenstand for

Hr. Conferentsraad Fordihammers chemiske Analyse og betragtes

som Wollastonit. S. 71—73.

Kassccommissioneii forelægger Regnskabsoversigten for 1863, S. 62— 63;

Budget for 186.5, S. 165—167.

Kiselsyrens Formel; som Bidrag til Belysning af denne indsender Hr. Cand.

mag. Jørgensen en Afhandling. S. 163.

Krabbe, IL, Ur. med., indsender »Helminthologiske Undersøgelser i Danmark

og paa Island, med særligt Hensyn til Blæreormelideiser paa Island",

med Ønske om disses Optagelse i Selskabets .Skrifter, S. 81; Co

mitee til Bedommelse (Bendz, Steenstrup og Hannover), S. 81.

lange. Professor, fremsender tyve Exemplarer af 1ste Hefte af hans »Descrip-

tio iconibus illustrata Plantarnm novarum vel minus cognitarum,

præcipue e Flora llispanioa«. S. 77.

J^erets Tiltrækning til de Metaller, hvis Ilter danne Syrer, saasom Chrom,

Vanadin og Molybdæn, og dets Egenskab ialmindelighed at tiltrække

sure, basiske og indilFerente StolTer, fremstillet af Hr. Conferents-

raad Forchhammer, S. 88—96; Leret fra Vellingsby paa Bornholm

indeholder maaskee en ny Mineralsyre, horende til et hidtil ul)e-

kjendt Grundstof, S. 89—90
Madvig, Conferentsraad, meddeler Bemærkninger om Forholdet mellem i^oZfce-

myndigheden og Dommermyndigheden i Athen. S- 13 og 69— 61.

Martins, Dr., Geheimeraad, en i Anledning af hans åOaarige Doctor-Jubilæum

slaaet Medaille sendt Selskabet af det Bayerske Videnskabernes

Academie. S. 81.

Medlemmer, nye optagne i Selskabet (Inspector, Dr. phil. H. Rink, S. 171,

og Overlærer F. J. Johnstrup, S. 171); døde udenlandske Medlem-

mer [Rose, Struve], S 171.

Metaller og Metallegeringer, de paa elektrisk Vei udskilte; deres Egenskaber

Gjenstand for en Prisopgave, for hvilken Terminen er forlænget

endnu eet Aar. S. 176.

Middeltemperaturen og den sandsynligste Temperatur i Kjøhenhaim, Gjenstand

for Professor Holtens Undersøgelser og Meddelelser, S. I5--43;

Tabeller over Middeltemjieraturen for hver Dag i Aaret, S. 16; for

Aarets Femdøgn, S. 18— 19; for Aarets 12 Maaneder og fire Aars-

tider, S. 20; over den sandsijnligste Temperatur, S. 33— 34, 35 o 11.

Molbech, Chr., Prof., underretter Selskabet om, at Trykningen af 5te Hefte af

Etatsr. Molbechs »danske Glossariimi« er begyndt. S. 164.

Muller L , Professor, forelægger en Afhandling om de religiøse Symboler af

Stjerne-, Kors- og Cirkel-Form hos Oldtidens Kulturfolk, S. 58; og
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Undersøgelser af et gammelt persisk Symbol, licstaaencic i en Hing

mod forskjelliiie Tilsætninger, S. loS.

Å^atural History iSociety of Dublin træder i Forbindelse med Selskabet. S. 43.

Olyer Danske; visse historiske Bestanddele i Sagnet om liam , meddelte af

Hr. Professor, Bibliothekar T/torsen. S. 8t.

Okenlt . den paralleltraadige eller asbestagtige fra .Nordgrønland, chemisk un-

dersøgt af Hr. Conferentsraad Forchhammer og betragtet som ureen

Wollastonit. S. 73—76.

Orca eller Spækhugger; nogle Oplysninger om den af Etatsraad Eschrlcht be-

skrevne nye Art meddelte af Professor Steenstrup. S. 88.

P/a/inc/i/omZe/s .\nvendelighed til at skjelne mellem Druevin og Cider ved Prø-

ver, bedomt af Hr. Prof. Scharllng. S. 82.

Folarisatlonsbatterlet , et af Prof. /. Thomsen construeret nyt Apparat, red

hvilket contlmierlige elektrliJce Strømme af hol Spænding og constant

Styrke kunne fremhrlnges ved et enkelt galvanisk Element. S. 159

— 163.

Prisopgaver. S. 173—177.

Prisskrifter, indkomne til Selskabet, S. 172; bedømte, S. 173.

Rink, E. J., Dr. philos. , Inspector i Sydgrønland , optages som Medlem af

Selskabets physiske Klasse. S. 168.

Eoyal Soclety of Victoria (Australien) træder i Forbindelse med Videnskaber-

nes Selskab. S. 11.

Scharllng, E., Professor i Chemien, meddeler sine Iagttagelser over Platinchlori-

dets Anvendelighed til at skjelne mellem Druevin og Cider, S. 82,

samt nogle Forsog paa at omdanne Urinstof og Kaifein ved en gal-

vanisk Stroms Indvirkning, S. 83—87; Medlem af en Comltee til

Bedømmelse af Cand. mag. Jørgensens indsendte Afhandling om
nogle Analogier mellem Tin og Platin, S. 163.

Schjellerup , Observator, har udarbeidet en paa egne Meridian -Observationer

grundet Fortegnelse over 10,000 teleskopiske Fixstjerner mellem \h

Graders sydlige og 15 Graders nordlige Declination; forelagt Sel-

skabet af Hr. Prof. d'Arrest, S. 10; bedomt af den mathemaliske

Klasse, S. 78—79.

Selskaber, med hvilke det kgl. Vid. Selskab træder i Forbindelse: Eoyal So-

ciety of Victoria (Australien!, S. Il; Natural History Soclety of

Dublin, S. 43.

Skrifter, fremlagte i Selskabet, S. 10— 11; 11 — 12; 13-14; 43—44; 58; 58—
59; 77; 80; 81—82; 96—98; 157; 158; 164-65; 170.

— understøttede af Selskabet, S. 77 [Lange spanske Planten; S. 164 {Mol-

bechs Dansk Glossarium) ; S. 168-69 (AS^ep/^ens's Oldnordiske Runer).

— udgivne af Selskabet, S. 172 (S. 10, 78—79) [Schjellerups Stjerneforteg-

nelse).

Steen, Professor, meddeler Bidrag til Theorien af Integration af Differential-

ligninger af første Orden og første Grad. S. 4-5—58.

Steenstrup, Professor, meddeler enkelte Oplysninger om den af Etatsraad

Eschrlcht beskrevne nye Orca -Art, S. 88; og Bemærkninger om
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F\ynders\æglen Zeugopterus Goitsche, S. 88; samt Bidrag til den saa-

kaldte Djævlefisks [Ceratoptera vampyrus unitch) Naturliistorie og

Bygning, vS 167 (disse Bidrag ville blive meddelte i de fwrste Hefter

al' Oversigten for 1865).

Stephem, G., Professor, andrager om en sidste Understøttelse af.^OOHd.R. M.

til Udgivelsen af hans store Runcværk, S. t68— 69; Bedommelsen

over Andragendet og sammes Indrommelse, S. 169.

Symboler, religiose, af Stjerne-, Kors- og Cirkel-Form hos Oldtidens Ivnl-

turfolk, behandlede af Hr. Professor L. Maller, S. TjS; Undersøgel-

ser af et gammelt persisk Symbol, bestaaende i en Ring med for-

skjellige Tilsætninger, meddelte af Samme, S. 158.

ThomspM, J , Prof., foreviser og heskr'wer Polarisationsbatteriet, ctafhamcon-
strueret nyt Apparat, ved livilket continiierlige elektriske Strømme af
høi Spænding og constant Styrke kunne frembringes ved et enkelt

galvanisk Element, S. 159— 63; Medlem af en Comitee til Bedøm-
melsen af Cand. mag /ø/-^ense?is Afhandling: »Nogle Analogier mel-

lem Tin og Platin«, S. 163; Medlem af en Comitee til de indsendte

Prisafhandiingers Bedommelse, S. 173.

Thorsen, Professor, Bibliothekar, meddeler om visse historiske Bestanddele i

Sagnet om Olger Danske, S. 81; Medlem af en Comitee, S. 169.

Thottske Legat: Terminen for det for samme ndsatte Prlssporgsmaal, om den

chemiske Undersøgelse af en vigtig vildtvoxende indenlandsk Plante,

forlænges med eet Aar, S. 175—76; de besvarede Prlssporgsmaal

for foregaaende Aar bedømte, S. 173.

Tycho's nye Stjerne, Prof. UArrests Undersøgelse af Egnen omkring det Sted

paa Himmelen, hvor denne nye Stjerne har vist sig i Aarenc 1572,

1573 og 1574, S. 1— 9; Kaart over Egnen omkring den. Tab. 1.

Taagepletter , Fortegnelse over 215 nye i Aarene 1861 til 1864 paa det her-

værende Observatorim opdagede, forelagt af Hr. Professor Z*'^>Tes(.

S. 87.

Urinstoffets og Kafl'einets Omdannelse ved Hjælp af en galvanisk Strøm, Forsøg

herpaa anstillede af Hr. Professor Scharling. S. 83—87.

Urnehoved Things Oprindelse, Beskaffenhed og Virksomhed, og dets Forhold

til det almindelige Landsthing i Viborg; Terminen for dette Pris-

spørgsmaals Besvarelse forlænget med eet Aar. S. 175.
,

Vindenes Hyppighed og Styrke ved Kjobenhavn ifølge 62 Aars Iagttagelser;

Oversigt herover meddelt af Hr. Professor ÆoZ^en, S. 99— 155; Vin-

dens Retning uden Hensyn til Styrken, S. 100—128; dens Styrke

uden Hensyn til Retningen, S. 128—32; Vindforholdene med Hen-

syn baade til Retning og Styrke, S 132—48; Storme, S. 148—55.

Videnskabernes Selskab træder i Forbindelse med andre lærde Selskaber

(Royal Society of Victoria, S. 11; og Natural History Socicty of

Dublin, S. 43).

— dets i Aarets Løb tabte udenlandske Medlemmer (H. Eose, F. W. G. Struve,

S. 171).
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Videnskabernes Selskab, dets i Aarets Lob 0[(lasiie iiuieiilaiulske Medlemmer

{E. Rink, F. Johnstrup, S. 171).

— dets Skrifter, eller til Udtjivelse understottede Skrifter, S. 172 (S. 77,

164, 168—69).

— dets faste Comiteer (Commissionen for Udtiivelsen af Dansk Diplomatarium

og Danske Regester, S. 172).

— udsatte Prisopgaver. S. 173—177.

— besvarede Prisopgaver. S. 172— 173.

— De i Aarets Lob modtagne Skrifter eller Boger; see Skrifter.

Westergaard, Professor, forelægger paa Kassceommissionens Vegne Regnskabs-

oversigten for Aaret 1863, S. 62— 63; Medlem af en Comitee, S. 169.

Wollastonits Forhold til Ædelforsit , saakaldt Kalktrisilicat fra Gjellebæk ved

Drammen i Norge, og den asbestagtige Okenit fra Nordgrønland.

S. 64—76.

Worsaae, Professor, meddeler Bemærkninger om formeentlige Spor af en fra

Danmark i Valdemarernes Tid til det nuværende Nordtydskland ud-

gaaet architektonisk Indvirkning, S. 77; Medlem af en Comitee,

S. 169.

ZeugoiHerus, en Fjynderslægt, Bemærkninger om denne meddelte af Hr. Pro-

fessor Steenstrup. S. 88.

Ædelforsit og andre dertil hørende Mineralier, Gjenstand for Conferentsraad

Forchhammers Undersøgelser og betragtet som WoUastonit med

kulsuur Kalk, Qvarts og sandsynligviis Feldspath og Granat. S.

64—76.
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Baroiiu'ter,

reduceret til 0° Reaumur.
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Therinometer i Skygge mod Nord.

2t Fod

overjord.

middel

Curr— O^Oei Lavest.

4 Fod
over Jorden.

Jonleii

1 Fod

Hiddel.

2 Fod

Kl. 2.

Vindens 1

340,"'91

41, 77

43, 64

43, 00

38, 92

36, 21

38, 68

58, 70

36, 66

38, 09

39, 32

39, 14

59, 66

40, 73

40, 79

59, 99

39, 08

59, 65

41, 09

40, 95

40, 68

43, 21

44, 42

43, 81

41, 60

39, 50

38, 99

35, 08

39, 58

55, 86

32, 07

540,'

41,

43,

42,

56,

56,

58,

38,

56,

58,

'81

92

61

55

25

10

92

78

70

25

58, 10

59, 26

59, 70

40, 67

40, 59

59, 47

58, 48

59, 81

41, 09

40, 68

40, 82

45, 17

44, 50

45, 59

40, 95

59, 28

59, 54

55, 23

58, 99

35, 16

32, 55

340,"'87

42, 26

45, 78

42, 11

57, 95

36, 18

39, 03

38, 55

36, 70

38, 55

39, 26

59, 90

39, 17

40, 55

59, 28

59, 15

40, 02

41, 22

40, 55

41, 19

43, 51

44, 09

45, 50

40, 57

39, 59

59, 22

55, 96

58, 41

54, 78

55, 50

1°74r.

1,51

0,84

1,11

2,97

5,54

5,67

1,81

0,54

2,47

1,47

1,21

1,24

0,81

0,07

— 0,55

0,04

— 0,56

0,74

— 0,55

-0,75

-0,86
-2,23
— 1,69

1,67

3,14

1,41

1,91

1,57

2,74

0,44

1°0

1,1

1,0

0,4

0,7

2,0

3,0

0,5

1,0

-0,2

1,6

1,0

0,8

0,4

-0,3

-0,1

-1,0

-0,8

-0,6

-0,2

-0,3

-1,5

-4,9

- 3,3

-3,7

1,7

1,9

0,1

0,0

0,5

1,0

2°7

1,9

1,4

1,9

3,9

4,2

5,1

2,9

1,3

3,1

1,9

1,4

1,9

1,1

1,9

-0,1

0,6

0,6

1,1

0,0

-0,3

-0,6

-1,0

-0,3

2,7

4,0

2,3

3,1

2,6

3,3

2,6

5°5

5,5

3,5

2,9

5,0

5,2

3,8

3,6

3,2

3,0

3,3

3,1

2,9

2,6

2,4

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

1,5

1,3

1,3

1,2

1,3

1,6

1,8

1,7

2,1

2,2

4°4

4,2

4,1

4,0

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

3,9

5,9

3,9

3,8

5,7

5,5

5,2

5,1

2,9

2,9

2,9

2,8

2,7

2,4

2,4

2,5

2,3

2,5

2,3

2,4

2,5

2,6

VSV. SSV.

S. S.

Stille. Stille.

SSV. SSV.

SV.

SSV.

SV.

SSV.

SSO.

s.

SSV.

s.

SSO.

so.

so.

o.

o.

s.

oso.

s.

so.

SO".

NO.

iNV.

NV.

V.

V.

V.

VNV.

VSV.

V.

Sliddel 539,"'73
|

559,"'55
|

539,"'60

Middeltemperatur.



cember.





Oversigt

over det

Kgl. danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1865.

Af

Selskabets Secretair

G. Forchhammer,
Conferenlsraad og Professor,

og efter dennes Død af hans Eftermand i Secretariatet

Prof. zool. J. J. S. Steenstrup.

KjobeDhavD.

Trykt i Bianco Lunes Bofrtrykkeri

yed F. S. Muhlc









1865.

Mødet den 13"' Januar.

Hr. Stadingenieur Colding mpddelte følgende Fremstilling af en

almindelig Lov for alle fydende Legemers Bevægelse i Strømme,

d^r have et constant Tværsnitsareal og en constant Stromnings-

mængde.

Naar en Ledning gjennemstrømmes af et Fluidum, som iid-

gaaer fra en Beholder, hvori det er i Hvile, da møder Fluidet

forskjellige Modstande, som det maa overvinde paa dets Vei

igjennem Ledningen, og for at overvinde disse Modstande, maa

det afgive en tilsvarende Arbeidsmængde, som gaaer tabt.

Tænkes Ledningen at udmunde i en Beholder, og Bevæ-

gelsen at være frembragt ved et Overtryk, som hidrører derfra,

at Trykket i Indløbsbeholderen er større end det Tryk, som fin-

der Sted i Afløbsbeholderen, saa er det klart, at den frie Over-

flade (Vandspeilet) maa staae lavere i Udløbs- end i Indløbs-

beholderen, og, at Høidedifferentsen netop vil svare til den Ar-

beidsmængde, Fluidet har maattet anvende paa at overvinde de

Modstande, som fremtraadte i de forskjellige Punkter af Lednin-

gen. Men den Arbeidsmængde, som Fluidet afgiver paa Veien

til Udløbsbeholderen, er af en tredobbelt Art ; den har deels sin

Grund i, at Fluidet, som i Indløbsbeholderen er i Hvile, pludse-

1



ligt skiil meddeles den Hastighed v, hvormed Strømmen senere

skal gjennemløbe hele Ledningen, og den dertil medgaaede Ar-

beidsmængde, der er respræsenteret ved Strømmens levende

Kraft, fordeler sig tilsidst i Udløbsbeholdereu paa hele den der-

værende iMasse. Men i Indløbsaabningen strømmer Fluidet der-

næst ind i Ledningen i alle mulige Retninger fra Indløbsbehol-

deren og fremkalder derved en Contraction af Straalen i den

nærmeste Deel af Ledningen samt en Stødvirkning, som foran-

lediger et Tab i Arbeidsmængde i denne Deel af Ledningen.

Endelig medgaaer der en Arbeidsmængde til at overvinde den

egentlige Ledningsmodstand, der hidrører fra Fluidets Friction

i Ledningen.

Paa Grund af, at Fluidet skal overvinde alle disse Modstande,

taber det eflerhaanden en Deel af sin Stigehoide og navnlig

saameget, som det udviklede Arbeide kræver. Det Trykhøide-

tab, som derved opstaaer, vil, for alle Fluider, der gjennem-

stromme en Ledning, som har et constant Tværsnitsareal, til-

nærmelsesviis kunne fremstilles ved følgende Formel:

'' = {'+ f'^"
-s 'Yi

"•

hvori // betegner Iløiden af den Fluidumssøile, der fremstiller

Tryktabet paa en hvilkensomhelst Længde I af Ledningen, reg-

net fra Indløbet henimod Udløbet af Ledningen, medens Led-

ningens constante Tværsnitsareal er betegnet med s, hvis be-

skyilede Contour eller Omtræk har Længden c. I denne Formel

betegner endvidere v Strømhastigheden, g Tyngdekraften, a og

P to ubestemte Coefficienter, der kunne variere med Fluidets

Heskaffenhcd, og hvoraf den sidste (/?), som hidrører fra Con-

tractionen af Straalen, stedse kan bringes ned til Nul, ved foran

Indstrømningsaabningen at anbringe en passende Indløbstragt.

Formlen (1) er ikkun tilnærmelsesviis rigtig, da den er byg-

get paa den Forudsætning, at alle Elementer af en saadan Strøm

gjennemløbe Ledningen med den samme Hastighed, hvilken

Forudsætning strengt taget er urigtig; men Forfatteren paaviste



paa den anden Side, at Feilen, som begaaes ved at antage, at

Strommen bevæger sig med den Ilastigbed, som er Strømmens

Middelbasligbed, i alle Tilfælde maa blive en forlioldsviis lille

Størrelse, og at man derfor med en stor Grad af Tilnærmelse

til Sandheden kan lægge Formlen (1) lil Grund for alle herhen-

hørende Beregninger, naar man kun kjender Værdierne af Stør-

relserne a og /?, som svare til de Fluider, hvormed man har at

gjøre.

Kjendte man de Love, hvorefter Størrelserne a og j8 variere,

naar Fluidets Beskaffenhed forandres, saa vilde Formlen (!) være

at betragte som den almindelige Lov for alle flydende Legemers

Bevægelse i Ledninger, hvori Strømmen har et conslant Tvær-

snitsareal , og man behøvede da kun ved Forsøg at bestemme

de Forhold, hvorunder et bestemt Fluidum, f. Ex. Vandet, be-

væger sig, for at blive istand til, ligefrem ad Beregningens Vei,

at bestemme de tilsvarende Forhold for ethvert andet Fluidum.

Vort Blik paa disse Forhold vilde altsaa udvides i en ikke

ringe Grad, hvis det var muligt at bestemme de Love, hvorefter

a og /? variere med Fluidets Beskaffenhed. Forfatteren hen-

vendte derfor sin Opmærksomhed paa dette Forhold, og han er

ved sine Undersøgelser bleven ledet til det mærkelige Resultat,

at Størrelserne a og ^ ere uafhængige af Fluidets Natur.

Resultatet af Forfatterens Undersøgelser er da dette, at,

naar Foden vælges som Eenhed for Længdemaal og Secundet

som Tids-Eenhed, saa kan man, naar Ledningerne ere rene og

gode, for alle flydende Legemers Bevægelse i Ledninger, sætte:

a == 0,00448 M + -V og i?
= 1,5 (2)

forudsat, at der finder en fuldstændig Contraction Sted afStraa-

len i Indstrømningsaabningen. Den almindelige Formel for alle

flydende Legemers Bevægelse, kan allsaa fremstilles ved Form-

len (1), naar man for « og /S indsætter Værdierne (2).

Istedetfor at maale Fluidets Tryktab ved Høiden af en Co-

lonne af det betragtede Fluidum , hvis Tæthed , i Forhold til

1'



Vandets Tæthed, vi betegne med q, vil del i Almindelighed

være beqvemmere at maale Tryktabet ved Høiden af en Vand-

colonne, udtrykt i Fod. Men sættes Høiden af den Vandcolonne,

der kan holde Ligevægt med en Søile af Fluidet, hvis Høide er

h', liig 7i, saa er h = h' . q og den almindeligt gjældende Lov

for alle flydende Legemers Bevægelse, kan altsaa fremstilles

saaledes:

h =

idet [^j = 0,0000715
( 1 +-)

Q . v
(3).

Om den Indflydelse, som Skorsteenshøiden udøver

paa Trækket i Skorstenen.

Tænker man sig Jorden omgivet med en Atmosphære af et

hvilketsomhelst Fluidum, hvis Tæthed i Forhold til Vandets Tæt-

hed er p, og dette Fluidum at være i Ligevægt, saa er det

klart, at Spændingen eller Trykket i denne Atmosphære overalt

maa være ligestort i ligestore Hoider over Jorden — afseet fra

den ringe Indflydelse Jordens Rotation udover. Men dersom vi

altsaa tænke os en hvilkensomhelst Ledning at være fyldt med

et Fluidum, som er i Hvile, saa er det tillige indlysende, at

Fluidets Spænding eller Tryk stedse vil være ligestort for alle

de Punkter af Ledningen, som lii;ge i et og samme horizontale

Plan.

Da dernæst Vægten af en vertikaltstaaende Colonne af del

betragtede Fluidum, hvis Høide er A', er ligestor med Vægten

af en vertikaltstaaende Vandcolonne af Høiden : h = h' . q, saa

er det endvidere indlysende, at, hvis vi stige op til Høiden h' i

dette Fluidum, saa vil Trykket aflage med Vægten af en Vand-

colonne af Høiden h' . q. Stige vi t. Ex. /i' Fod op i Atmosphæ-

ren, hvis Tæthed, ved 28 Tom. Barometerstand, Nul Grads Varme

og under fuldkommen tor Tiisland, er lig 0,ooi3 =y^ af Van-



dels Tællied, saa vil LiitUrykkel aftage med Vægten af en Vaiul-

colonne af Høiden in^ Fod. Stige vi derimod h' Tod op i en
7/0

anden Luftart, hvis Tæthed i Forhokl til den betragtede atmos-

phæriske Lnft er q' og hvis Tæthed i Forhold til Vandets Tæt-

hed altsaa er g = ~-
, saa vil Lufttrykket aftage med Vægten

af en Vandcolonne af Høiden . ^,

.

Men heraf fremgaaer, at den atmosphæriske Lufts Tryk af-

tager stærkere med Høiden, end Trykket i en Luftart, hvis Tæt-

hed ev q', naar ^' < i
; hvorimod den aftager langsommere, end

Trykket i en Luft, hvis Tæthed er ^'> 1.

Tænkes den I^uft, hvis Tæthed er p', indesluttet i en hvil-

kensomhelst Ledning, som er omgivet af den atmosphæriske

Luft, og antages det indvendige og udvendige Lufttryk for el

vist Punkt af Ledningen at være ligestort for begge Luftarter,

og navnlig lig H Fods Vandtryk, saa vil der være Ligevægt

imellem det indvendige og det udvendige Lufttryk i alle de

Punkter af Ledningen, hvori denne skjæres af det horizon-

tale Plan , der kan lægges igjennem det betragtede Ligevægts-

punkt og dette Plan kalde vi derfor Ligevægtsplanet for det

indvendige og udvendige Lufttryk. I Høiden h' over delte Lige-

vægtsplan vil Lufttrykket inden i Ledningen svare til I H— ——r . q' \

Fod Vandhøide, udenfor Ledningen derimod til (i?— =y^j Fod

Vandhøide, og dersom man altsaa betegner den Vandhøide, som

svarer til den indvendige Lufts Overtryk over det udvendige

Tryk, ved z Fods Høide, saa haves altsaa:

hvoraf fremgaaer, at, naar 7/ = O, da er s = O, og, naar

^'<1, da er DifTerentstrykket z positivt for alle positive Værdier

af k', o: for alle Punkler, der ligge over Ligevægtsplanet, samt,

at Overtrykket (z) voxer med Høiden /*'. For negative Værdier af
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/i', o: for alle Punkter, der ligge under Ligevægtsplanet, er det

indvendige Overtryk, derimod negativt. — Ere'>l, da er For-

holdet omvendt.

Betragte vi nu blot det Tilfælde, hvor p' < 1 , hvilket ved

Constructionen af Skorstene har den største Interesse, da sees

let, at den indesluttede Luft har Tendents til at strømme ud

paa alle Punkter af Ledningen , der ligge over Ligevægtsplanet,

hvorimod den udvendige Luft har Tendents til at strømme ind,

— der finder altsaa en Sugning Sted — paa alle Punkter af

Ledningen, som ligge under Ligevægtsplanet.

Antages den ene Ende af den betragtede Ledning at udgaae

fra en Indstrømningsbeholder, der indeholder den Luft, som fyl-

der Ledningen , samt at Lufttrykket i Indstrømningsbeholderen

netop er ligestort med Atmosphærens Lufttryk, udenfor Behol-

deren, saa ligger Ligevægtsplanet altsaa i Høide med Indslrøm-

ningsaabningen. Den modsatte Ende af Ledningen ville vi tænke

os at være stigende saaledes, at Ledningen udmunder i Høiden

E' over Ligevægtsplanet, hvilken Udmunding vi dog foreløbigt

ville lænke os lukket.

Ved Udstrømningsaabningen i Høiden H\ har den indeslut-

tede Luft altsaa et Overtryk, over den udvendige Lufts Tryk, der

kan fremstilles ved Trykhøiden:

' =770 <^-^''

med hvilket Differentstryk Luften naturligviis stræber at trænge

ud af den nævnte Udstrømningsaabning.

Saalænge Ledningen er lukket foroven, og der altsaa ikke

finder nogen Udstrømning Sled, er det indre Fluidum i Ligevægt

i alle Punkter, og saalænge, er der følgelig Ligevægt imellem de

Kræfter, som virke paa hver enkelt Deel af det indesluttede

Fluidum. Men da det Overtryk eller den Spænding, der er re-

præsenteret ved Trykhøiden s', og som er tilstede i Ledningen

ved Udstrømningsaabningen, virker tilbage paa samtlige Punkter

af Fluidet i den hele Ledning saaledes, at Ligevægten derved



lilveiebringes paa alle Punkter af hele Fluidets .Masse, s;ui er

det klart, at, dersom vi borttage dette Overtryk i Ledningens

øverste l'unkt, saa ville samtlige Punkter af Fluidet fra dette

Øieblik af være paavirkede af et Overtryk i modsat Retning fra

Indstrømningsaabningen til Udstrømningsaabningen, hvis Størrelse

er repræsenteret ved Trykhøiden s', og med denne Kraft vil

altsaa Fluidet drives igjennem hele Ledningen, naar vi aabne fri

Udgang for Fluidet foroven.

Men ved denne Strømning af Fluidet, som derved opstaaer

i Ledningen, fremtræder der forskjellige Ledningsmodstande, og

Trykhøidetabet svarende til disse Modstande kan fremstilles ifølge

Formlen (3) ved:

,, = [0,0,6,1 +^, +
(^) I j,-f^..'M

men dersom Strømmen bevæger sig med constant Hastighed, saa

er nødvendigviis z' = A, og deraf følger, at Cdstrømningsaab-

ningens Høide over Ligevæglsplanet kan fremstilles ved:

Hyppigt forekommer imidlertid det Tilfælde, at Spændingen

i Indstrømningsbeholderen enten er større eller mindre end

Atmosphærens Tryk udenfor, og i saa Tilfælde ligger Ligevægts-

planet altsaa respective under eller o ver Indstrømningsaabnin-

gen til Ledningen.

Antages Overtrykket i Indstrømningsbeholderen at svare til

^Tommers Vandtryk over Atmosphærens Tryk udenfor, saa lig-

ger Ligevægtsplanet altsaa i en Afstand H^' under indslrøm-

ningsaabuingen, der ifølge (4) bestemmes af Ligningen:

z
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Ved Fremstillingen af denne Formel blev det forudsat, at

Spændingen i Indstrømningsbeholderen var større end den at-

mosphæriske Lufts Spænding, hvilket bl. A. finder Sted ved Gas-

ledninger, hvorpaa denne Formel derfor finder en udstrakt An-

vendelse. Men forudsætte vi derimod at Spændingen i Indstrøm-

ningsbeholderen [Z) er negativ eller, at den indesluttede Luft-

masse har en mindre Spænding end den atmosphæriske Luft,

hvilket bl. A. finder Sted ved Skorstene, saa fremstiller Formlen

sig under følgende Form:

0.016(l+ffl+(^)£^),- y2 + U.Z
1 - Q

Og denne Formel finder derfor en ikke mindre vigtig Anvendelse

ved Constructioner af alle Slags Skorstene, hvor det stedse er

en vigtig Opgave at bygge dem saaledes, at de fremkalde det

Træk som Ildstedet, Ventilationssystemet o. s. v. udkræver.

Men hvad er det, vi kalde Ildstedets Træk? Det

er den Kraft, hvormed Luften skal gjennemstrømme Brænd-

slet, for at der i hvert Øieblik kan tilstrømme Ilden den ilt-

mængde, som er nødvendig for den fuldstændige Forbrænding,

og denne Kraft er netop fremstillet ved Differentstrykhøiden Z,

der følgelig maa betragtes som en given Størrelse, naar Ild-

stedets Øiemed er givet.

Naar Ildstedet ligger nær ved Skorstenen, da beløber det

første Led i Formlen (6), som hidrører fra Ledningsmodstanden,

sig kun sjeldenl til lOpCt. af det sidste Led, og man kan derfor

tilnærmelsesviis fremstille Skorsteenshøiden

:

// = ^°-^ .(7).l—Q

Med Hensyn til det nødvendige Træk, eller Størrelsen .^ sva-

rende til forskjellige Ildsteder, da har Forfatteren udført flere

Maalninger ved Hjælp af et Manometer, hvis Resultater tyde paa,

at, for et og samme Brændsel, er Uproportional med Brændselets

Tykkelse, og han har navnlig fundet, at, naar Brændselslagets



Tykkelse paa Risten, udtrykt i Tommer, betegnes ved 5, saa

kan man for sædvanlige, gode Newcastle Kul, saavelsom for

Cokes sætte Minimum af -^ == 0,04 . B. For smaa Steenkul

o. desl., maa man derimod sætte Minimum af Z = 0,06 . B.

Skulde der bygges en Skorsteen for et Ildsted, hvorpaa der

skulde brændes smaa Kul i Lag af c. 3 Tom. Tykkelse, saa

maatte man altsaa sætte Z = 0,18 Tom. Antages Skorsleens-

temperaturen lig 130°, saa bliver e' = f og man finder da

ifølge (7), at Skorstenen skal som iMinimum have en Høide H
= 38 Fod. Men denne Høide vilde kun være tilstrækkelig,

hvis Lufttrykket stedse svarede til 28 Tom. Barometerstand og

Luften derhos havde Nul Grads Varme samt var fuldkommen

tør. Falder Lufttrykket til 27 Tom. , stiger Lufttemperaturen til

20° C. samt er Luften mættet med Fugtighed, saa maa Skor-

steenshøiden multipliceres med f ved en Skorsteenstemperatur

af 130°*). Dens Høide bhver da som Minimum c. 60 Fod og

man vilde følgelig gjøre vel i at give Skorstenen en Høide af

c. 80 Fod.

Ligger Ildstedet i en Afstand fra Skorstenen, da maa Led-

ningsmodstanden i lldcanalen adderes til Trækket Z, naar Skor-

steenshøiden skal bestemmes.

Secretairen forelagte Observator Dr. Skjellerups »Stjerne-

fortegnelse indeholdende 10,000 Positioner af telescopiske Fix-

stjerner imellem — 15 og -f- 1 5 Graders Declination«, som har

været forelagt Selskabet og er udgivet paa dets Bekostning.

•) Naar Skorsteen stemperaturen er 50° — 100° — 200° — 300° — 400°

da bliver Coefflcienten respecUve 2, i — 1,6 — 1,4 — 1,36 — 1,33.
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Mødet (len 27''" Januar

Or. l*rot'. fåteenstrup forelagde følgende Meddelelse fra Frof. A.

8. Ørsted om Iagttagelser anstillede i Løbet af Vinteren 1863—
64, som have ledet til Opdagelsen af de hidtil uhjendte Be-

frugtningsorganer hos Bladsvampene.

1.

Uagtet der i de sidste Aartier er bleven paavist Befrugl-

ningsorganer hos saa mange af de laveste Sporeplanter, at man

er fuldkommen berettiget til at antage , at der gjennem hele

Planteriget gjør sig en Kjønsmodsætning gjældende , og at Be-

frugtningen med Hensyn til Artens Vedligeholdelse er af samme

Betydning for Sporeplanterne som for Blomsterplanterne, saa er

der dog hele store Afdelinger, navnlig af Svampenes Klasse,

lios hvilke Befrugtningsorganerne endnu ere ganske ukjendte.

Uette gjælder saaledes om Bladsvampene (Agaricini), der baade

ved deres sammensatte Bygning, deres Formrigdom og deres

Størrelse indtage den ypperste Plads i Svampesystemet. Vistnok

har allerede Gleditsch og Bulliard tillagt de af Micheli (1729)

opdagede — som ^^Filamentav. eller »>S^emowes» betegnede — valse-

formede eller kølleformede Celler, der hos Bladsvampene saa

ofte forekomme mellem Basidierne, samme Betydning som Støv-

dragerne hos Blomsterplanterne^), og senere har Léveillé, der

for disse Organer bragte Navnet Cystider i Anvendelse, og

navnhg Corda-), der kaldte dem Pollinarier og sammenlignede

dem med Støvkornene hos Blomsterplanterne , og ligeledes

Klotzsch*"') søgt at hævde disse Organers Betydning som mandlige

') Der Befruchtungsproces im Pllanzenreiche von L. Radlkofer, p. 2.

^) ij'ber Michelis AiUlieren der Fleischpilze. Flora (Regensburg) 1834. I. p.

113. — Icones Fungor. Tom. iil. p. 44.

^J 1 Dietrichs Flora des Konigreichs Preussen Bd. VI.
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Bet'ruglningsorganer, men ved noHmanns Undersøgelser maa det

ansees for godtgjort, at Pollinarierne kun ere en gold Form af

Basidierne ^). Føies nu hertil, at Tulasne har vist, at de af

Hoffmann som Spermalier betegnede Organer ikke kunne an-

tages at staae i Befrugtningens Tjeneste, men at de snarere

svare til Conidierne (Microconidierne) hos andre Svampe-), hvor-

ved tillige de af Karsten antydede Iagttagelser-'') tabe deres

Betydning, saa kommer man til det Resultat, at det ikke hidtil

er lykkedes at paavise Organer hos Bladsvampene, der efter

vore nuværende Kundskaber til de lavere Planler kunne tillæg-

ges Betydning af Befrugtningsorganer.

2.

Ved den morphologiske Betragtning af Bladsvampene ført

til den Overbevisning, at det hele Sporehus maatle være et

Resultat af Befrugtningen, og at altsaa Befrugtningsorganerne

maalte have deres Sæde paa Myceliet, har jeg i flere Aar havt

min Opmærksomhed henvendt paa dette Organ. Fiulturforsøg

bleve anstillede forat forfølge Udviklingen fra den spirende Spore

til Sporehusets Dannelse, men førte ikke til noget heldigt Re-

sultat, da Myceliet altid kort efter Spiringen gik tilgrunde. Der

stod saaledes kun tilbage i Naturen at opsøge de første Udvik-

lingsstadier af Sporehusene for igjennem disse at føres til Be-

frugtningsorganerne; men her frembyder sig den Vanskelighed,

at Myceliet altid er underjordisk og ikke let lader sig bringe

under Mikroskopet i en saadan Tilstand, at man faaer et klart

Billede af de enkelte Traade. Omsider lykkedes det mig at

komme paa Spor efter en Bladsvamp, som imod Svampenes

Sædvane udbreder sit Mycelium over Jorden. Det er Agaricus

') Bot. Zeit. I8JG p. 135.

^) Selecta Fungorum Carpologia Tom. I. p. 161. I Ode Kapitel af deUe

klassiske Værk gives en fuldstændig Oversigt over den hele Svampenes

Berrugtning omhandlende Litteratur.

») Bonplandia 1861 p. 63.
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(CrepidotusJ variabilis Pers. , som frembyder delte for nærvæ-

rende Undersøgelse meget gunstige Forhold, altsaa en af de

tidligst kjendte Svampe, der mange Gange er beskrevet og af-

bildet, men hvis Udviklingshistorie hidtil har været saa godt

som ukjendt.*)

Det var i Champignondriveriet i Rosenborg Have, at denne

Svamp havde forvildet sig. Paa de for Champignonen indrettede

Bede udbredte den sit Mycelium som et fint Spindelvæv over

Jorden, og paa samme lille Plet kunde man finde Sporehuse af

alle Størrelser. Det var saaledes let ved at ordne de forskjel-

lige Udviklingsstadier i en nedadstigende Følgerække at danne

ligesom en Stige, der fra det udvoxne Sporehus førte trinvis til

sammes, som et hvidt Punkt neppe synlige, første Anlæg. Dette

viser sig ved en svag Forstørrelse som et kegleformet, filtet Le-

geme (Tab. 1 f. 8 g). Denne Form vedbliver Sporehuset at

have, indtil det har opnaaet en Størrelse af 1— 2 Mm. (f. 8 f,

e, d). Nu begynder det første Anlæg til Hatten at vise sig som

en lille kugleformet Udvidning i Spidsen af den kegleformede

Stilk (f. 8 c, b). I Begyndelsen voxer Halten ensformig til alle

Sider, og Sporehuset er derfor paa dette Udviklingstrin regel-

mæssigt som hos Bladsvampene i Almindelighed (f. 8 a, f. 7 c)^)

Stilkens udvidede Grund gaaer ganske gradvis over i de til alle

Sider udstraalende Mycelietraade (f. 8 a— g), saa at her mangler

') E. Fries: Systema mycol. I. p. 275; Epicrisis p. 21 1. — Orepidotus dnnner

ved sin kortstilkede eller stilkløse, excentrisk befæstede Hat blandt de

brunsporede Agarici en analog Underslægt til Pleurotus blandt de hvid-

sporede. Begge Underslægter have desuden .det tilfælles, at de næsten

udelukkende indbefatte Arter, som voxe paa Træer. Ovennævnte Art er

allerede beskrevet 1690 som i^wj^'ws albus mininius trilobatus (W'dy : Synop.

method. stirp. brit.). Den er blandt andre Steder afbildet i Persoons

Observationes mycologicæ (2. t. V. f. 12) og to Gange i Flora danica,

nemlig t. 1073 (som Agaricus pubescens Vahl) og t. 1586.

') Dette Forhold er ikke undgaaet Persoons Opmærksomhed (Observ. myc.

2. p. 46).
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del af de ældre Mykologer som Rod betegnede Organ*). Først

naar Sporehuset har opnaael en Størrelse af 4—8 Mm., begyn-

der Hatten at voxe stærkere til den ene Side, og den ombytter nu

ogsaa efterhaanden den vandrette Stilling (f. 6) med den lodrette

(f. 1—5). Da Stilken, naar Hatlen først er anlagt, hører ganske

op at voxe, er del udvoxne Sporehus meget kortstilket. Hatlen

er vifteformet, i Randen bølget, bugtet eller lappet, hindeagtig

og halv gjennemsiglig. Sporehuset er ofte sammensat og dan-

net af to med Stilken sammenvoxne (f. 1) eller tre eller flere

med Grunden forenede Sporehuse (f. 4).

Forsaavidt frembyder Iagttagelsen over Sporehusels Udvik-

ling ingen Vanskeligheder. Disse begynde først, naar man ved

Mikroskopets Hjælp vil søge at gjøre sig Rede for de tidligste

Udviklingsstadiers Forhold til Befrugtningsorganerne , og det var

først efter mange forgjæves Forsøg at det lykkedes at danne

Præparater, der kunde tjene til at give en tydelig Forestilling

om disse Organer. Mycelietraadene have nemlig en saa tynd,

blød og slimet Hinde, at de, naar man søger at løsne dem fra

Jorden , ved den ringeste Berøring flyde sammen til en Slim-

masse eller et Slimnet med større og mindre Huller (f. 10).

Lidt videre kommer man ved at bringe noget af den med My-

celiet overtrukne Jord under Mikroskopet, men da er man ikke

istand til at anvende en tilstrækkelig stærk Forstørrelse. Imid-

lertid vil man dog herved kunne overtyde sig om Tilstedeværel-

sen af lo Organer paa Myceliet, som ikke kunne sees med blotte

Øine. Der viser sig saaledes talrige korte Traade, som stige

lodret iveiret og i Spidsen bære en kugleformet Celle (f. 8 i).

Disse Traade ere tyndere op imod Spidsen og synes at beslaae

af tre Celler, af hvilke den nederste kun er lidt længere end

den er bred, den næste omtrent dobbelt saa lang og den øverste

meget længere (f. 9). Foruden disse Traade kan man endnu

') Nærværende Art beskrives ogsaa af E. Fries: «radlcidis milUs» (System.

myc. 1. 275).
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skimte et andet, meget mindre, kun lidt over Mycelietraadene

trædende Organ; men det sees saa utydeligt, at man aldeles

ikke er istand til at danne sig nogen Forestilling om dets Byg-

ning. Jeg forsøgte derfor at henlægge tynde Glasplader over

Jorden , for at faae Myceliet til at udbrede sig derpaa. Dette

lykkedes ogsaa, og man kan paa denne Maade faae et meget

klart Billede af Myceliets Væxt og Forgrening (Træsn. 1). My-

celiet voxer meget hurtig, og i faa Timer var den lOiMm. lange

og 6 Mm. brede Glasplade ganske overspundet med de fine

Traade, der klæbe saa tæt til Glasset, som om de vare fæstede

ved Gummi. Da Traadene næsten ikke forandre deres Form

ved Indtørringen, kunne disse Glasplader uden videre Tilbered-

ning opbevares som instructive Myceliepræparater. Det saaledes

dannede Mycelium forblev imidlertid goldt, og jeg var næsten i

Begreb med at opgive Haabet om et heldigt Resultat, da jeg

omsider kom paa den Tanke, at det over Jorden udbredte My-

celium efter at være indtørret maaske lettere vilde lade sig løsne

og bringe under Mikroskopet i en saadan Tilstand, at man kunde

faae et klart Billede af de derpaa siddende Organer. Dette

viste sig da ogsaa at være Tilfældet, idet de bløde og slimede

Mycelietraade ved Indtørringen forhindres i at falde sammen

og da ved en fin Naal kunne løsnes i smaa Partier, der ere

ganske frie for Jordpartikler og saaledes kunne betragtes under

Mikroskopet med den stærkeste Forstørrelse. Myceliet opblødes

nu først med Alkohol — naar denne Forsigtighedsregel ikke

iagttages, vil Billedet ved Luflblærernes Mængde gjøres meget

utydeligt — og efterat en Draabe Vand er sat til, ville de en-

kelte Traade og de derpaa siddende Organer snart antage den

samme Beskaflenhed, som de havde førend Indtørringen.

Det var først ved Præparater, dannede paa denne Maade,

at det lykkedes at faae et klart Billede af Mycelietraadene og de

paa dem siddende, tidligere kun utydelig skimtede Organer og

navnlig at komme til Kundskab om de saa længe hos disse

Svampe forgjæves eftersporede Befrugtningsorganer.
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Myceliet bestaaer af meget lange, rfirformede, grenede Cel-

ler, V3oo=Vioo Mm. i Tværmaal og løst indvævede mellem hver-

andre. Disse Celler ere meget regelmæssigt gaffelgrenede,

hvilket især tydeUgt sees paa det ovenfor omtalte, paa smaa

Glasplader dannede Mycelium, da Mycelietraadene her kun

danne et enkelt Lag. Hovedstammen deler sig i to Grene;

disse dele sig atter paa samme Maade , og denne Forgrening

Fig. 1

Mycelium, dannet paa en Glasplade, svagt forstørret.
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gjentager sig til de yderste Spidser. — Celiehinden er over-

ordentlig tynd og blød og dertil slimet — den har næsten gan-

ske en Slimhindes Karakter — , saa at Celletraadene let flyde

sammen, et Forhold, som har en særegen Interesse derved, at

det viser disse Mycehetraades Slægtskab med Slimsvampenes

Plasmodium^). Celleindholdet viser sig svagt forstørret som en

lysegul Slim, men ved en stærkere Forstørrelse sees det næsten

udelukkende at være dannet af graalige, dels meget smaa dels

større Korn, hvorimellem forekomme smaa gule Kugler (Olie-

draaber?). De større Korn ere ofte omgivne af et klart Slim-

bælte (Tab. 2 f. 8— 9), og undertiden forekomme større, næsten

klare, svagt rødlige Slimkliimper (f. 10—11).

Af de Organer, som vise sig paa Myceliet, skulle først om-

tales Knopcellerne eller de ovenfor berørte trecellede Traade

med en kugleformet Celle i Spidsen (Tab. 1 f. 9). De frem-

træde nu med et saa forskjelligt Udseende, at man ikke let skulde

troe, at det var de samme Organer, man havde for Øie. 1 Stil-

ken ere Skillevæggene ganske forsvundne (Tab. II f. 4 c, c', c", c'"),

og istedetfor den kugleformede Celle er der kommet et stort

Antal meget smaa Celler. At den ovenfor beskrevne Form —
den hvorunder disse Organer vise sig, sete i Luften (Tab. 1 f. 9) —
beroer paa en optisk Illusion, fremkaldt ved en Sammen-

trækning af Celleindholdet og Cellehinden, derom overbeviser

man sig let ved at iagttage den gradvise Omdannelse, som fin-

der Sted, naar Alcoholen og senere Vandet bringes ind mellem

Dækglasset, hvorunder det tørre Mycelium er lagt. Man seer

da, at disse Organer lidt efter lidt udvide sig til mere end deres

dobbelte Størrelse, medens de paa samme Tid omdannes, saa

at Skillevæggene forsvinde, og den (tilsyneladende) enkelte Ende-

celle gradvis opløser sig i en Mængde smaa Celler. Stilkcellen

er ofte ved Grunden lidt indsnevret og er ikke ved nogen

Man sammenligne saaledes det ved Forening af Mycelietraadene dannede

Slimnet (Tab. 1 f. 10) med Plasmodiet af Didymium lencopus (Prings-

heim's Jahrb. fiir wissenscli. Botanik 3 Bd. 1863. Tab. 18 f. 7).

2
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Skillevæg adskilt fra Myceliecellen, hvorfra den udgaaer, og den

har samme Indhold som denne. De i Enden af Stilken til et

kugleformet Hoved forenede Celler vexle meget i Størrelse og

Antal; snart ere de større og da færre i Tal (c'"), snart mindre

og da meget talrigere (c"). De falde meget let af, og det sees

da, at de ere ovale (f. 5), og at de kun vise sig kugleformede,

naar de sees fra Enden ; de have et vandklart Indhold, og kun sjelden

sees et kjærnelignende Legeme (f. 6 x). Hvad Udviklingen af disse

Organer angaaer, da synes der først at dannes en Celle i Enden

af Stilkcelien, naar denne har en Størrelse af omtrent Vso Mm.

(f. 4 c), og medens Stilken voxer til en Længde af Vio Mm. (c'"),

tage Endecellernes Antal gradvis til. — Disse Organer kunne

ikke antages at staae i Befrugtningens Tjeneste, men svare

ganske til de Conidier eller Knopceller, vi i de senere Aar have

lært at kjende hos mange Svampe og navnlig hos mange Sphæ-

riaceer^), medens de under denne Form ikke hidtil have været

kjendte hos Bladsvampene. Men have de ikke været kjendte

som Conidier, ere de dog ikke ganske ukjendte; herom

kan man overbevise sig ved at sammenligne f. 4 (Tab. 2) med

Cordas Afbildning af Cephalosporium macrocarpum^). Der kan

nemlig ikke være nogen Tvivl om, at begge Figurer referere sig

til samme Plante, og man kommer saaledes til det Resultat, at

de under Slægten Cephalosporium indbefatted e Arter

ikke ere s elvstændige Svampe, mendetknopcelledan-

nende Mycelium af Bladsvampe.

Fra de samme Mycehetraade, som bære Knopceller, eller

fra andre udgaae ogsaa Befrugtningsorganerne. Det qvindelige

Befrugtningsorgan fremtræder, som hos alle de laveste Spore-

planter, som en enkelt Celle, Ægcellen (Oogonie). Det første

Anlæg til denne Celle viser sig som en Udkrængning, der alle-

rede fra først af er krummet ned mod Mycelietraaden (f. 4o), og

') Tulasne: Selecta Fungorum Carpologia Tom. 2.

=) Icon. Fung. 3. Tab. 2 f. 30.
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eflerhaanden som Ægcellen voxer, bliver den næsten nyreformet og

lægger sig med sin Spidse op til Siden af Mycelietraaden (f. 1— 3 o,

4 o', 6— 7 o). Saadanne Ægceller ndgaae i Mængde fraMycelie-

traadene, og de have altid væsentlig samme Form, samme Stør-

relse og samme Stilling'), De have en Længde af Vso Mm. og

henved Vioo Mm. i Tværmaal, og de synes ved en Skillevæg at

være adskilte fra Traaden, hvorfra de udgaae. Indholdet er som

oftest kun lidt forskjelligt fra det i Myceliet; kun ere Kornene

storre og navnlig findes her flere af de gule eller gulbrune

kugleformede Legemer, der desuden ere meget større (f. 1).

Dog sees ofte i Ægcellerne et ganske klart Hulrum (Vacuole),

af forskjellig Form og indtagende omtrent Halvdelen af Cellens

Hulhed (f. 2, 3, 7), I Hulrummet iagttages et kjærnelignende

Legeme (f. 2, 7), eller i dettes Sted sees flere gulbrune Kugler

(f. 3) ; i een Ægcelle fandtes i Hulrummets Sted en klar gul

Slim , og her laae de gulbrune Kugler mellem denne og

Cellehinden (f. 1).

Fra Grunden af Ægcellen udgaaer til hver Side en traadformet

Antheridiecelle, der er meget tynd (kun Vsoo— V400 Mm. i Tværmaal),

to eller tre Gange saa lang som Ægcellen og sædvanlig gradvis

aftagende i Tykkelse ud imod Spidsen (f. 1

—

2); undertiden ere

Antheridiecellerne gaffelformig grenede (f. 3 a, f. 4 a'), eller kun

den ene af dem er normalt udviklet, medens den anden enten ganske

mangler (f. 7) eller er meget kort (f. 3 a', f. 6 a). Indholdet

er sædvanlig ganske vandklart; sjeldnere ere faa Korn tilstede,

men Ånlherozoider findes her ligesaa lidt som hos de fleste

andre Svampe. Hvad Antheridiecellernes Forhold til Ægcellerne

angaae, da sees de sædvanlig at hænge frit ud til Siden uden

at komme i Berøring med disse. Kun et Par Gange saaes An-

Iheridiecellen i en saadan Forbindelse med Ægcellen, som pleier

at finde Sted under Befrugtningen I det ene Tilfælde var det en

af Ægcellens egne Antheridieceller (f. 6 a'), i det andet en An-

') Engang saaes to Ægceller at udgaae fra samme Sted (Træsn. 2 o')

2'
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Iheridiecelle fra en anden Ægcelle (f. 7 a'), som viste sig i denne

Forbindelse.

Fie. 2.

Mycelium, meget stærkt forstoiret, med 3 (i) Ægceller (o), der ved Antheridie-

cellerne (a, a') staae i Forbindelse med hinanden. Et Sted sees mod Sæd-

vane to Ægceller (o') at udgaae ved Siden af hinanden.

Et ganske egent Forhold mellem flere Anlheridieceller iagt-

toges kun een Gang og kan derfor neppe tillægges nogen væ-

sentlig Betydning. Det bestod deri, at de til hinanden stø-

dende Antheridieceller af tre i sædvanlig Afstand stillede Æg-

celler vare indoyrdes forbundne (Træsn. 2).

Uagtet der saaledes kun foreligger ufuldstændige Iagttagelser

med Hensyn til selve Befrugtningsakten, saa kan det dog ikke

være den ringeste Tvivl underkastet, at de nysbeskrevne Organer

virkelig have den Betydning , som her er bleven dem tillagt, da
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de i tItM'es Uygning stemme saa noie overens med IJefruglnings-

organerne hos andre Svampe (navnlig lios Peronospora og Sa-

proleiznia) — hos Blomsterplanterne er Befrugtningen jo kun

iagttaget hos et forholdsvis ringe Antal Arter, og dog vil man

ikke let falde paa at betvivle, at den finder Sted hos alle med

Støvdragere og Støvveie forsynede Planter.

Sporges nu om Virkningen af Befrugtningen og om Be-

frugtningsorganernes Forhold til Sporehuset, da er det ikke

hidtil lykkedes mig at faae et saa klart Billede af dette Ud-

viklingstrin, at jeg har kunnet gjengive det ved en Figur; men

efter hvad jeg har seet maa det antages, at Virkningen af Be-

frugtningen er den, at herved fremkaldes en eiendommelig Væxt

af de ægcellebærende .Mycelietraade, saa at der danner sig et

fra dem udgaaende, flere Ægceller omsluttende, tæt Væv, der

naar del har opnaaet en vis Størrelse viser sig som en lille,

hvid, filtet, for det blotte Øie neppe synlig Plet, det ovenfor

omtalte første Anlæg til Sporehuset (Tab. 1 f. 8 g). Ægcellerne

synes efter Befrugtningen ikke at undergaae nogen videre Om-

dannelse; kun engang saaes en snabellignende Forlængelse af

Ægcellens forreste Del (Tab. II. f. 7). Befrugtningen synes

saaledes her at slaae i samme Forhold til Sporehusets Dannelse,

som ifølge de Barys Undersøgelser maa antages at finde Sted

hos Peziza^).

Skulle vi til Slutning sammenfatte de R.esultater, hvortil oven-

staaende Iagttagelser over Ud.vikhngen af Agaricus variabilis have

ført, da blive de følgende

:

1) Myceliet af denne Svamp er dannet af lange gaft'elformig

grenede Rørceller uden Tværvægge, forenede i et løst Væv og

med saa tynd og blød en Hinde, at denne næsten ganske har

Karakteren af en Slimhinde.

2) Fra Myceliecellerne udgaae baade vegatative Formerings-

organer eller Knopceller og Befrugtningsorganer.

') tj'ber die Fruchtentwicklung der Ascomyeeten von Dr A. de Bary. 1S63.
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3) De knopcclledannende Organer ere tidligere beskrevne

som en selvstændig Art blandt Skimmelsvampene (Ceplialospo-

rium macrocarpum).

4) Det qvindelige Befrugtningsorgan er en nyreformet Æg-

celle, der er bøiet ned mod Mycelietraaden, hvorfra den ud-

gaaer, og med sin Spids trykket ind mod denne. Det mand-

lige Befrugtningsorgan er to fra Grunden af Ægcellen udgaaende,

traadformede Antheridieceller.

5) Efter Befrugtningen give flere Ægceller i Forening An-

ledning til Dannelsen af et Sporehus. Ægcellerne indesluttes

i det tætte Traadvæv, som danner det første Anlæg til Sporehuset,

uden at de (som det synes) undergaae nogen Omdannelse.

6) Stilken er den Del af Sporehuset, som først anlægges,

senere Hatten. Denne er fra først af regelmæssig, vandret og

fæstet til Stilken med Midten af Underfladen, senere bliver den

skjæv, lodret og er fæstet til Stilken i Nærheden af Randen.

Forklaring til Tavlerne.

Fors te Tavle.

Figurerne 1 — 4 ere tegnede i naturlig Størrelse, de andre Figurer ere

mere eller mindre forstorrcde.

Fig. 1. To forneden sammen voxne Sporehuse afAgaricus variabilis, ligesom

Fig. 2—4 seet fra Underfladen.

— 2— 3. Enkelte Sporehuse.

— 4. Tre ved Grunden forenede Sporehuse.

— 5—6. Tidligere Udviklingsstadier af Sporehuset, sete fra Siden, omtrent

tre Gange forstørrede.

— 7. Lidt Jord overtrukken med Myceliet. Sporehuse sees 1 forskjelligc

Udviklingsstadier, a— b angiver det Parti, hvoraf den største Uel er

seet lorstorret i Fig. 8. — c et Sporehus, som har vedligeholdt sin

regelmæssige Form i et Stadium, i hvilket ellers Skjævheden har

begyndt at gjøre sig gjældende.

— 8. El lille Stykke (a— b) af foregaaeiuie Figur forstørret. Fra det spin-

delvævagtige Mycelium udgaae Sporehuse i forskjellige Udviklings-
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stadier (a— g). — h et ungt Sporehus, som er mere kugleformet end

Sporehusene pleie at være i dette Stadium. — i i\nopce!iedaiineiidc

Traadc.

Kig. i). En af de knopcciledanuende Traade, stærkere forstørret, saaledes

som den viser sig seet i Luften (smlgn. samme seet i Vand Tab. II.

f. 4 C").

— 10. Myeelictraadcnc saaledes som de vise sig, naar de Idsnes fra .lorden

og derved flyde sammen og danne et Siimnet, stærkt forstørret.

Anden Tavle.

Alle Figurerne ere 7.50 Gange forstorrede med Undtagelse af Fig. i— 5,

som ere -ioO Gange forstorrede. Bogstaverne have i alle Fig. den samme
Betydning: a, a' Antheridleceller; c— c'" knopcelledannende Traade; m My-

cclietraade ; o Ægceller.

Fig. I — 2. Et lille Stykke af en Mycelietraad med en Ægcelle og to .\ntiic-

ridieceller af den Form, hvorunder disse Organer sædvanlig op-

træde.

— 3. To Mycelietraade (m, m') krydse hinanden paa det Sted, hvor Æg-
cellen udgaaer. Den ene Antheridiecelle (a) er gaffelformig grenet,

den anden (a') meget kort.

— 4. En til Venstre i to Grene deelt Mycelietraad, hvorfra der baade ud-

gaae knopcelledannende Traade (c, c', c", c'") i forskjellige Udvik-

lingsstadier og to Ægceller, af hvilke den ene (o) nylig er opstaaet

ved en Udkrængning af Mycelietraaden ; den anden (o'), der næsten

er udvo.ven, har en grenet (a') og en ugrenet (a) Antheridiecelle.

— 5. Knopceller sete fra Siden.

— 6. Et lille Stykke af en Mycelietraad med en Ægcelle og to Antheri-

dleceller, af hvilke den ene (a') med sin Ende er trykket op til Æg-

cellen, den anden (a) er meget kort.

— 7. Et lille Stykke af en Mycelietraad med en Ægcelle, der foran er

snabelformig forlænget; her er kun een Antheridiecelle, som udgaaer

fra Ægcellen, men i Beroring med denne sees Antheridiecellen la')

fra en anden Ægcelle.

— 8— It. Smaa Stykker af Mycelietraade, som skulle tjene til at vise den

forskjellige Beskaffenhed af Indholdet.
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Modet (len lO''"^ Februar.

rir. Professor, Or. theol. Scharh'ng meddeelte følgende Oplys-

ninger om Maratons saakaldte Fragmentiim de canone scrip-

turarum ss. og om de didhørende Undersøgelsers nærværende

Standpnnkt

:

Det under Navn af Mwatoris Fragment om Kanon eller —
som det for Kortheds Skyld ofte kaldes — Muratoris Kanon

bekjendte Skrift blev for noget over hundrede Aar siden fundet

i det Ambrosianske Bibliothek i iMailand af den italienske Lærde

L. A. Muratori^ som offentliggjorde det 1740 i sine Antiqq.

hal. med. æv. Tom. III. p. 851 ^s,.., blandt Andet ogsaa i den Hen-

sigt, at vise ved et Exempel, hvor fordærvet den latinske Skrive-

niaade havde været i IMiddelalderens Klostre. Han fandt det i

en gammel Pergamentscodex, som det ovennævnte Bibliolhek

havde modtaget fra Klostret Bobbio ^), og som indeholdt forskjel-

lige Bestanddele (Brudstykker af Eucherii Skrifter, af forskjellige

Homilier og Troesbekjendelser) , efter hvis Opregning Muratori

tilføier: Ex eodem codice ego decerpsi fragmentum antiquissi-

mum ad Canonem divinarum Scripturarum spectans. Paa Grund

af Skrifttrækkenes [scriptus est codex literis majusculis et qua-

dratis) Form antog han, at hiin Codex var skreven i det 8de

Aarhundrede; men det omhandlede Fragments Affattelse maalte

efter dets egen Angivelse (s. nedenfor) hidrøre allerede fra det

2det Aarhundrede, og Muratori betegnede det endnu nærmere

som fragmentum ac^phalum Caji, uti videtur^ preshyteri Romani^

qui circiter annum Christi 196 Jloruit, de canone sacrarum scrip-

turarum. Skjøndt Begyndelse og Slutning af Documentet var

') Cænobiuni Bobbiense supra Placentiam ad Trebiam situm. Muratori 1. 1.

p. 818.



26

defect, det latinske Sprog, hvori det var afTattel, meget slet eller

i det Mindste lidet forstaaeligt, dets Forfatter ubekjendt, kunde

dette Haandskrift dog ikke andet end tiltrække sig stor Opmærk-

somhed, da dets Indhold, hvor uforstaaeligt det end var i mange

Enkeltheder, umiskjendeligen gik ud paa at levere en Forteg-

nelse af de Bøger, som »den katholske Kirke« — et Udiryk,

som bruges flere Gange i Texten — anerkjendte og hvis An-

seelse den hævdede imod angivne kjætterske Bøger*). Forudsat

.Rigtigheden af Skriftets Affattelse i Slutningen af det 2det chri-

stelige Aarhiindrede , havde man her en sammenhængende For-

tegnelse over det Nye Testamentes Skrifter, som — med Und-

tagelse af Hæretikeren Marcions Kanon — var ældre end nogen

anden, man hidtil kjendte, og hvor der, foruden Angivelse af

Skrifternes Navn, tillige meddeeltes korte Bemærkninger om

deres Oprindelse og Værd. Men jo mindre man fandt denne

Fortegnelse i Overeensstemmelse med, hvad man venlede sig af

en saadan, destomere var man lilbøielig til i Documentets man-

gelfulde Skikkelse, dets barbariske Latin, dets Forlatters Ude-

ladeise af bekjendte, nytestamentiske Skrifter og Optagelse

af andre, som nu ikke høre til disse, at forudsætte Cor-

ruptioner, Misforstaaelser, Forglemmelser, urigtige Oversæt-

telser, hvorved man ansaae sig beretliget til at foretage en

Mængde Forandringer ved Texten, hvilke kunde tjene til at

fjerne adskillige af de Notitser, som vare til Besvær, indføre

Titlen paa nytestamentiske Bøger, som savnedes, og saaledes

bringe den her foreliggende Kanon i større Overeensstemmelse

med den sædvanlig antagne. Saavel i særegne Monographier

') Ordet Canon og canonicus forekommer ikke i det hele Document, der dog

sædvanligen cMex&i iom Fragmentnm de canone scripturarum. Istedetfor

hine Ord har Fragmentets Forfatter hjulpet sig paa anden Maade. Han

omskriver deres Begreb ved: in honore ecclesice catholicæ haberi, in ca-

tholicam ecclesiam recipi. Thi Ordet Kanon brages ikke i de første tre

Aarhundreder (Origines?) til at betegne Samlingen af de bibelske Skrifter.

Denne Omstændighed fortjener at bemærkes, naar der sporges om Frag-

mentets Affattelsestid.
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som leilighedsviis i forskjellige Værker over Indledningen til det

Nye Testamente meddecltes der Bidrag til rigtigere Forstaaelse

og Oplysning af det Muratoriske Fragments Indhold, Værd, Op-

rindelse, Alder, Originalsprog, men uden at man kom til Enig-

hed M; og Historien om dets Udlægning frembyder en iVlængde

Besynderligheder, der ere ikke mindre paafaldende, end de An-

stød og Besynderligheder, som man fandt i dets Text. Dertil

kan man blandt Andet regne den Omstændighed, at medens de

Lærde overbøde hinanden i de spidsfmdigsle Forklaringer og i de

vilkaarligste Forsøg paa at løse den gaadefulde Opgave , som

her foreluae, var det dog først hundrede Aar efter Haandskrif-

lets Udgivelse ved Muratori, at man paa ny undersøgte det i

dets originale Skikkelse. Dette skyldtes Theologen Dr. K. Wie-

seler, Professor i Gottingen , som bevægede sin Broder og Col-

lega ved det samme Universitet, Philologen Fr. Wieseler, til paa

en Reise til Italien i Aaret 1845 at foretage en ny Collation af

det mærkværdige Fragment, der nu findes i Turin-). Det viste

stg herved, at, skjøndt iMuratoris Aftryk i det LIele havde været

tro, havde han dog tilladt sig at forandre flere formeentlige

Feil, som han antog, at den gamle Afskriver havde begaael-'').

Den ved F. Wieseler foretagne Collation lod K. Wieseler af-

trykke i Theol Stud. u. Kritihen 1847, 2. B. S. 816 IT. i en

Afhandling, som indeholdt hans egne Bemærkninger til Fragmentets

') Selv en med de didhorende Anliggender saa fortroelig Lærd som H.

Thiersch fandt Corruptionerne i det Muratoriske Fragments Text saa be-

sjnderligc, at »der olte var paakommen ham den Mistanke, om det hele

Fragment ikke skulde være en spogefuld Mystification, som Udgiveren

Muratori havde tilladt sig(!)«. S.. Thiersch, zur. Berstellung des histor.

Standp. far die Kritik d. N. T., 1845. S. 387.

'') Credner, Theol. Jahrb. 1S57, S. -300. Sig. Gesch. des Neutest. Kanons

1S60, S. 142.

') Dog siger .Muratori a. St. III. p. 854: »Age vero, jam proferamus frag-

mentum ipsum atque illnd Kruditorum omnium examini subjiciamus

nidlum demendo ex erroribus, quibus Librariorum Imperitia scripturam

saluravit atque foedavit, quanquam nihil ii obstent, qvominus pretium

rei intelligamus.il
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Oplysuiuf,'. En ny Afhandling om »Den saakaldte Muratoris Ka-

non« leverede K. Wieseler i Stud. u. Kr. 1856, 1. B. S. 75 11".

hvor han tog Bensyn til Credner's Bemærkninger i dennes (med

[\. Wieselers første Afhandling samtidige) Skrift: Zur Gesckichte

des Kanons (S. 68) og til van Gilses »\y\?,^\\\.^\.\o de . . catalogo,

qui vulgo fragmentum Muratorii appellatur. Amstelodami 1852.«

Den af Wieseler udgivne og berigtigede Text benyttede Credner

derefter i sin Geschiclite des Neutestamentlichen Kanon, som

efter hans Død er bleven udgiven af Prof. Volkmar i Ziirich,

Berlin 1860, 1 dette Skrift har Credner underkastet det Mura-

toriske Fragment en ny kritisk Behandling, som Volkmar i det

Anhang, {»Der ursprungliche Bestand des N. T. im Einzelnen,

im Besondern die Reihenfolge'^^), hvormed han ledsagede

Credners Værk, deels har videre udført, deels i Enkeltheder be-

rigtiget. I Aaret 1863 har Dr., Prof. Hilgenfeld i Jena i sit

Skrift n Der Kayion und die Kritik des Neuen Testaments in ilirer

geschichtlichen Aushildung und Gestaltung, nebst Herstellung und

Beleuchtung des Muratorischen Bruchstilcks^^ alter leveret en

Text, hvortil han har benyttet de Berigtigelser, som M. Hertz har

meddeelt (hos Bunsen, Christianity and manhind, tlieir hegin-

nings and pi-ospects Vol V^ eller Analecta ante-Nicæna ^'ol I,

London 1854 p. 137 f.) og ved samme Leilighed fremsat sine

Bemærkninger til Fragmentets Opklaring.

Idet vi meddele denne sidstnævnte Text, som vel maa ansees

for den paalideligste , skulle vi tilfoie de afvigende Læsemaader,

som findes hos .Muratori hgesom ogsaa dem i den Wieselerske

Text, saaledes som denne foreligger deels i den ovenanførte

Afhandling i Theol. Stud. u. Krit. 1847, S. 818—29, deels er

gjengiven i Credners ovennævnte Værk: Gesch. des Neutst.

Kanon, S. 146— 148. Meget, som i andre Oldtidsmonumenter

vilde være af ringere Betydning , har nemlig her en saameget

større Vigtighed, som man ofte har uddraget vidtomfattende

Slutninger fra een eller anden Enkelthed, hvilke unddrages deres

Støtte ved nøiagtigere Gjengivelse af Texten.
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Endnu fortjene følgende af F. Wieseler meddeelle Bemærk-

ninger Opmærksomhed: de enkelte Ord i Texten ere adskilte;

men, paa ganske faa Steder nær, mangler al Interpimction , saa

at den, der findes hos Muratori, hidrører fra denne; Forbindel-

sen af de enkelte Sætninger er saaledes ganske overladt til

Fortolkeren. Manuskriptet frembyder paa nogle Steder Correc-

turer fra anden Haand.

quibus tamen interfuit et ita posuit

tertio evangelii librum secundo lucanM

lucas iste medicus post ascensum-) Xgr']

cum eo panlus quasi ut juris studiosum

5. secundum adsumsisset numeni suo

ex opinione concriset dnm ^i tamen nec ipse

vidit in carne et ide prout asequi^) poluit

ita et ad^) nativitate johannis incipet dicere

quarti evangeliorum johannis ex decipolis '^l

10. cohortantibus condescipulis^l et eps'*) suis

dixit conjejunate mihi odie^°) triduo et quid

cuique fuerit revelatum alterutrum

nobis enarremus") eadem nocte reve

latum andreæ ex apostolis ut recognis^-)

lo. centibiis cuntis^-'^i johannis suo nomine

cuncta discriberet") et ideo licet^^) \aria sin

gulis evangeliorum libris^*^) principia

Wieseler: lucam. — Enkelte Linier i Haandskriftet ere skrevne med rødt

Blæk (de antydes ovenfor ved storre Bogstaver). Denne Udmærkelse sy-

nes dog kun at være bleven iagttaget ved Overgangen til de fire Evan-

gelier, hvilke formodentlig paa denne Maade betegnes som Boger af heiere

Autoritet end alle de andre N. T.s Skrifter. ^) Wieseler: acensum.

3j Wieseler: Christi. Credner: christi. *) W. og Cr.: dominum. ') Mu-

ratori: assequi. *) W. Cr. : ab. ') Muratori: discipulis. W. og Cr.

:

decipulis. *) W. og Cr. : condecipulis. ') W. Cr. : episcopis. '") Mu-

rat. : hodie. ") M. : enarremus. W. : ennarremus. '^) M.: recogno-

scenlibus. '^) M.: cuncUs. '*) M.: describeret. '^j^v. Cr.: licit. >«)li-

bris mangler hos W. , men formodenUig kun ved en Forglemmelsesfeil.
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doceantur nihil tamen differt crcden

tiiim fidei cum uno ae principali spu^) de

20. clarata sint in omnibus omnia de nalivi

tate de passione de resurreclione

de conversatione cum decipulis-) suis

ae de gemino ejus advenlu''')

primo in iiumilitate dispectus quod fo..^)

25. secundum poleslate regali pre^)

clarum quod foturum est- quid ergo

mirum si joliannes tam constanler

sincula*'') etiam in epislulis') suis prolerai

diecns in semetipsu^) quæ vidimus oculis

30. nostris et auribus audivimus et manus

nostræ palpaverunt hæc scripsimus

BJSÆ
pag. 2. sic enim non solum visurem^) sed auditorerne"^) sed et

scriptorem omnium mirabilium Dns^^) per ordi

nem profetetur^-) acta autem omnium apostoiorum

35. sub uno libro scribta sunt lueas optime theofi

le*'"') conprindit^^) quia sub præsentia ejus singula

gerebantur sicuti et semote passionem petri

evidenter declarat sed et*'') profectionem pauli ad^") ur

be ad spaniam proficescentis*'^) epislulæ autem

AO. pauli quæ a quo loco vel qua ex causa directe

sint volentibus**^) intellegere*^) ipse declarant

') W. og Cr. : spiritu. ^) M. : discipulis. ') Her er et stone Rum aabent

end ellers. *) Her mangle to ulæselig blevne Bogstaver. M. læsto: ro.

^) M. : præclarum. ") W. Cr.: singula. '') M.: epistolis. ^) M.: scniet-

BJS*
ipso. W. Cr. : semcipsu. ^) M.: visorem. '") Hlinl sed auditorem,

som findes hos Hilgrnfeld, mener denne at være Antydning af, at Af-

skriveren fandt se sed et (hvilket han betegnede ved: bis). '*) M.: do-

mini. '^) M.: profitctur. ") W. og Cr.: obtime theophile. '*) M.:

comprehendit. '^) Wiescler har blot sed profectionem (med Udeladelse

af et), ligeledes Cr. og Volkmar. '«) M. C. W.: ab. ''') W. og Cr.:

proficiscentis. ") Allerede i Haandskriftet er voluiitatibns rettet til vo-

lentibus. '^) Muratori: intelligere.
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priinum omnium corintheis') scysme-) lierosis'*') in

terdicens dcinceps^) callætis^) circumcisiono

romanis aiitem ordine scripliirarum sed et

45. principiiim earum esse christum inlimans'"') . . .

prolexius') scripsil de qiiibus sincoiis*') neccs

se est ad^) nobis desputari cum ipse bealiis

apostolus paiilus seqiiens prodeccssoris^") (— nris?) sni

jobannis ordinem nonnisi nomenatim sempte*^)

50. ecclesiis scribat ordine tali acorentbios^-)

prima ad efesius^'"') seconda'^) ad philippinses '^) ter

tia ad colosensis**^) quarta ad calatas qiiin

ta ad tensaolenecinsis sexta ad romanS^')

septima verum corentbiis^") et t''esaolecen^^)

55. sibus licet pro correbtione iteretur una

tamen per omnem orbem terræ ecclesia

deffusa-^) esse denoscitur et johannis (nominatio -M) enim in a

pocalebsy--) licet sebtem eccleseis scribat,

tamen omnibus dicit verum ad filemonem una

60. et attitu-"'') ima et ad tymotbeum duas pro affec

to-^) et dilectione in honore tamen eclesiæ-^) ca

tbolice in ordinatione eclesiastice . . .

pag. 3. desceplinæ-^) scificate-'l sunt fertur etiam ad

laudecenses aha ad alexandrinos pauh no

') Miiratorii: Corinthiis. ^) M.: schisma. ^) M. : hæresis. *) dein-

ceps er i Haandskriftet forandret ved anden Haand til deincebs. ^) M.

\V. Cr. : callactis eller callætis. ^) Et Hul paa omtrent fem elier (efter

Hertz) fire Bogstaver. ^) M.: projixius. *) M.: singulis. ^) W. og Cr.

:

ab. '") W. og Cr. : prædecessoris. ") Oprindeligen er skrevet semplae

(ae for e), dog er der allerede raderet ved a.
i^)

M.-. ad Cor. '*) M
Ephesios. W. og Cr. : Efesios. '*) M. : secunda. '•'') M.: Philippcnse.s. '*)M

Colossenses. \V. ogCr.: Colosenses. ") W. og Cr.: romanos. '*) M,

Corinthiis. W.: Corentheis. C: corintheis. '*) W. og Cr. : Tensaol-

ecensibus. Oprindeligen stod — ifølge W. — Desaolecensibus. *°) M.:

diffusa. ^') nominatio er kun en Afskrivers TiJfoielse og horer ikke til

Texten. "j ^ . Apocalypsi. ''^) \\. og C: et at titum. "*} M.: affeclu.

*^) VV. og Cr. : eeclesiæ. ^^) W. og Cr. : descepline. M. læser catholicæ

— desccplinæ. ^^) M.: sanctificatæ. W. og Cr. : sanctiticate.
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Go. iniue finde M ad lie'*'seni-) marcionis et alia plu

ra qiiæ in catholicam eclesiam'^'l recepi non

potest fel euim cum molle niisceri non con

cruit^) epistola sane jude^i et superscrictio''')

johannis duas in catholica habentur et sa

70. pientia ab amicis saiomonis in honorem ipsins

scripta apocalapse') etiam johanis et pe

tri tanlum recipinius quam quidam e\ nos

tris legi in eclesia^i nolunt pastorem vero

nnperrime temporibus nostris in nrbe

Ih. ronia herma conscripsit sedente catlie

Ira nrbis romæ eclesiæ^) pio eps.^*^l fratre

ejus et ideo legi eum qnidé oportet se pu

plicarevero in ecciesia populo neque inter

profe=tas *^ complelum uumero neque

80. inter apostolos in finem temporum potest

arsinoi autem seu valenlini vel M=tia^=s*-i

nihil in totuni recipemus*"'') qui etiam no\um

psalmorum librum marcioni conscripse

runt una cum basilide assianum catrafry

85. cum constitutorem")

Man vil see af denne Text. at der paa den ene Side var

god Anledning til at afvise det hele Document som meningslos

Optegnelse ved en uvidende Afskriver, og paa den anden Side

Opfordring til at forsoge, om det dog ikke ved Kritik og Com-

bination var muligt at fjerne de paradoxe Besynderligheder, som

•) M. : flctae. W. og Cr. : finctæ. *) Oprindeligen: hesem, men re er sil-

digere skrevet til. '' W. og Cr. : ecclesiam. *) W. og C: congruit.

*) M.: Judæ. * M.: superscripU. ') M. : Apocalypsis (!). *) W. og Cr.

:

ecciesia. ') M. : ecclesiæ. \V. og Cr. : accclesiæ. "*) W. og Cr. : epi-

scopo. *') M.: prophetas. W. og Cr.: profettas. ") Ved Ordet er

kradset. W. og Cr. : Mitiadis. Hertz: fere ex Motiaeces) correctiim Mi-

liadis. '') VV og Cr. : recipinius. ". Her ender Fragmentet midt i en

Linie, uden Pnnkt eller andet Tegn. Med den nye Linie, der er skreven

med rødt Blæk, begynder et andet Æmne.
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her fandtes i Forbindelse iiiod lydelige og, pua (Irimd af Skrif-

tets Alder, viglige Meddelelser om den gamle kalholske Kirkes

nyleslamenliske Kanon. Virkelig overgik der del omhandlede

Skrifl den Skjæbne deels at blive ringeagtet, deels at blive un-

derkastet en Mængde kunstige, vilkaarlige, hinanden modsigende

Fortolkninger. Til at l'orskafTe Fragmentet fornyet Betydning,

fjerne vilkaarlige Forandringer af Texten og bringe dennes For-

staaelse et godt Skridt fremad har i den nyeste Tid Credner

ved sine gjentagnc Undersøgelser fremfor Andre leveret Bidrag,

som fortjene Paaskjønnelse. Alligevel har ogsaa han i flere

Henseender ladet sig henrive til med stor IJeslemthed at frem-

sætte Paastande og uddrage Slutninger, som ved nølere Under-

søgelse neppe ville kunne retfærdiggjøres, og som ved ubetinget

Antagelse kunne lægge Hindringer i Veien for en fuldkommen

Løsning af det Problem, som her foreligger.

Til disse Paastande regne vi først Credners bestemte Af-

viisning af den Forestilling, som maatle vækkes ved den sæd-

vanlige, allerede af Muratori brugte Betegnelse af det gamle

Haandskrift som et Fragment^ at det navnlig skulde være et

Brudstykke af et slørre Skrift, som er gaaet tabt. Credner

mener, at Haandskriflet snarere viser sig som en fuldstændkj

lille Afhandling, hvoraf der kun manghir Overskriften og nogle

Linier i Begyndelsen samt eet eller to Ord i Slutningen^). Lige-

ledes protesterer han mod den vedtagne Overskrift De canone

N. T. og vil have Skriftet betragtet som en tractatus de Ubris.

»Die Bezeichuiig des von Muratori ziierst edirtcii Manuskriptcs als Frai;-

meiit ist eine wcsenllicli uniiclitige. Es gibt niclit das Biuclisluck eiiior

sonst verlornen Sctirift, sondern eine Aliliandlung, von vvelclier nur

Bruclislucke verloren gegangen sind. .leder anf den fragmcnlarisciicii

Charakler des Manuskripts gegriindclc Vcrsuch, unsern N. T.liclien Kanon

darin wiederzufinden , ist von vornherein ausgcsclilossen.« Credner,

Oesch. des neut. Kanon, 18G0, S. 143, g 72; sig. Theol. Juhrb. 1857, S.

291: »bis auf wenige Worte (?) liaben wir also die Schrift nocli ganz,

und jcde von der Annalime eincs blosscn Fragments ausgchendc (^on-

jectur ist auszuscliliessen."

3
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quos catliolica ecclesia recipit, hvis Overskrift enten har lydt

saaledes, eller: libri ab ecclesia catJiolica recepti; thi Ordet »ÆTa-

wow« var dengang da det omhandlede Skrift blev forfattet, ikke

endnu brugeligt om det N. T. ^) — Men ikke destomindre vilde

det dog være noget ganske Enestaaende, dersom i en index

scripturarum fra 2det Aarh. — den Tid, da Skriftet selv angiver

sig at være forfattet (s. L. 73

—

76), og som ogsaa af overveiende

Grunde maa antages for rigtig — det G. T. skulde være forbi-

gaaet med Taushed. Paa Grund deraf, men tillige af Hensyn

til den Troskab, som Afskriveren har viist ved ellers at lade et

passende Rum aabent for det, som han udelod og ikke kunde

læse i det foreliggende Manuskript, mener Volkmar (Anhang S.

353), at Begyndelsen af dette oprindeligen har indeholdt en

ganske kort Fortegnelse eller rettere blot en Optælling af det

G. Ts. Skrifter. »Mere behøvedes ikke, da det egentlig var

Controversen om det N. T. , som Forfatteren vilde afgjøre; om

det G. T. var der fra Modstandernes — Montanisternes — Side

ikke reist Tvivl.« Volkmar fremsætter da (a. St. 355) den Hy-

pothese, at — fraregnet Afskriverens eiendommelige Orthographi

— Skriftels Begyndelse har havt følgende Skikkelse:

Ordo lihrorimi, quos ecclesia catJiolica recipit").

I. Ecclesia catliolica recipit tantum Profetas et Apostolos.

Prqfetæ viginti . . sunt hi . . quinque libri Moysi . . prqfetiæ

Isaiæ . . liber psalmorum David . . Canticum et Sapientia Sa-

lomonis.

. . II. Sequntur libri apostolici. Evangelii libri sunt qua-

tuor. Primi evangelii auctor est Matthæus etc.

Herved er nu dog at bemærke, at i fuld saa compendiarisk

Form, som her af Volkmar er blevet angivet, har vel Forteg-

M S. Credner, Gesch. des N, T. Kanon, S. 1-44.

^) Da der dog ogsaa handles om Bøger, som den katholske Kirke ikke an-

tager, turde man vel snarere i Lighed med Decretuin Gelasii give det

her omhandlede Document til Overskrift: »Z>e libris recijuendis et non

recipiendis. n
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nelson af del G. T.s Skril'ler neppe været givet i Originalmanu-

skriptel. Formodentligen maalte dog de enkelte Bøger være

blevne anførte ved Navn saaledes som f. Ex. i Fortegnelsen af

det G. T.s Bøger ved Melito , Euseb. h. e. 4, 26. Dertil vilde

fordres endeel flere Linier, end der ovenfor er antydet; og des-

uden skulde der være Plads for Navne og Bemærkninger over

Matthæus' og Marcus' Evangelier (s. senere hen). Nu indeholder

imidlertid det Haandskrift, som Muratori og Wieseler beskrive,

foruden den Linie, hvormed det begynder midt paa en Side, 30

andre Linier; og den hele følgende Side indeholder ligeledes

30 Linier. Heri kjendes, hvorpaa selv Credner (a. St. S. 146)

gjør opmærksom, ikke just nogen »ligelig Fordeling« ;
— og man

synes saaledes ikke berettiget til at uddrage for sikkre Slutnin-

ger af »den Troskab, hvormed Afskriveren har ladet sfaae et

passende Rum aabent for de Linier, Ord og Bogstaver, som

han udelod.«

Indtil videre maa det saaledes dog have sit Forblivende

med at betragte det omhandlede Aktstykke som et Fragment. —
Spørgsmaalet derom er forresten ikke uvigtigt, som vi nærmere

ville faae Leilighed til at kjende i det Følgende.

Hvad angaaer selve Texten , da har Credner gjort en eien-

dommelig Betragtning gjældende, som Volhnar i sit Anhang til

Credners Gesch. des neutest. Kan. har billiget og videre udført,

nemlig, at Kilden til en Mængde Anstød i hiin ikke er at søge

i Forfatterens eller Afskriverens Uvidenhed , men i visse Eien-

dommeligheder ved det Sprog, hvori Skriftet blev affattet, og i

Afskriverens særegne Udtale og Orthographie. — Tidligere havde

blandt Andre Hug fremsat den Hypothese {Einl. z. N. T. \. S.

124 ff.), at vort Skrift oprindeligen havde været affattet paa

Græsk, og at Fragmentet nu forelaae for os i en slet latinsk

Oversættelse. Man opstillede derfor Formodninger om, hvad der

oprindeligen havde været skrevet paa Græsk, og hvorledes ved

Oversætterens Misforstaaelse af den græske Text den latinske

Text kunde være opstaaet, til hvilken vi nu ere henviste. Som
3*
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et oplysende Exempel ville vi anføre Følgende. I den forelig-

gende Text læses Lin. 71—73:

. . . a/pocalapse (apocalypsis) etiam johanis et petri tantum

recipimus quam quidam ex nostris legi in eclesia nolunt.

Ikke alene synes her at omtales en Apocalypsts Petri ved

Siden af Apocalypsis Johannis paa en Maade, som om begge

Skrifter havde lige Værd i Forfatterens egne Øine, kun med den

Tilføielse, at ikke Alle i Kirken deelte denne Mening; men idet

der saaledes tildeles Peters Apokalypse, der ellers regnes til de

uægte og apocryphiske Skrifter, saa megen Betydning, finde

Petri Breve, selv det 1ste Petri Brev, som ellers regnes til Ho-

mologumena, ikke ringeste Omtale i vort Fragment. Hug antog

nu, at der i den græske Original havde staaet: xai JIstqov

fiov^p nagadéxofisd^a^ ^g nagé^ rivsg rmoov dvayn>w(JxsG3ai sv

ixxXijaia ov i^éXovOi. Ved at læse [lovov istedelfor fioptjP (tmam

se. epistolam) var nu Oversætteren kommen til sit ubegribelige

»et Petri tantum recipimus. u Ved Hugs Hypothese blev saaledes

ikke blot Peters Apokalypse udelukket, men tillige vundet saavel

et Vidnesbyrd for Isle Petri Brevs Autoritet som en Efterret-

ning, der ogsaa stadfæstes fra andre Oldtidens Monumenter,

nemlig at 2det Petri Brev fandt Modsigelse hos INogle i den

katholske Kirke. — Unægteligen maatte den latinske Oversættelse

være meget slet, dersom den ovenmeldte oprindelige Text var

bleven gjengiven paa den Maade, som nu foreligger. Imidlertid

fandt ogsaa Guericke (Gesammtgesch. des N. T. 1854, S. 594 Anm.)

Hugs Conjectur ganske probabel; kun mener han, at der istedet-

for ^c naqé'^ nveq bør antages at have staaet ijv livsg saa at

Moningen blev: »hvilket (nemlig 1ste) Petri Brev Nogle af Vore

(o: Nogle af den occidentalske Kirke) ikke ville antage til Fore-

læsning i Kirken." Det 2det Petri Brev, som vi heller ikke i

andre christelige Monumenter indtil 3die Aarh. finde omtalt,

bliver da saaledes ogsaa i nærværende Fragment uomtalt.

Den Anvendelse, som paa denne Maade blevgjort afHypothescii
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om et græsk Originalskrift, der her skulde foreligge i en inisfor-

staael latinsk Oversættelse, kunde dog vanskeligen tilfredsstiilo

Andre end dem , der for enhver Priis ønskede at vinde Stad-

fæstelse for de traditionelle Anskuelser om det N. T.s Kanon. —
Senere har P. Botticher i Rudelbachs og Guenckes Zeitschrift

f. Luth. Theol. 1854 S. 127— 129 forsøgt en fuldstændig (Tilbage-)

Oversættelse i det Græske*). Et lignende Forsøg paa at recon-

slruere den græske Urskrift, af Nolte, see Tiib. theol. Qvartals-

schrift 1860 II. S. 193 f.

Istedetfor at tye til Conjecturen om en græsk Original ret-

tede derimod Credner sin Opmærksomhed paa, at det Latin,

hvori Fragmentet er affattet , havde Lighed med Tertullians og

Augustins Sprog. Dette Sprog ansaae han for hiin lingva ru-

stica eller volgata, der udbredte sig i alle vesterlandske Pro-

vindser, i Africa, i Spanien, Galhen, Rhætien, Pannonien, og som

har vedligeholdt sig indtil den Dag idag i de forskjelligste .Mo-

dificationer som Spansk, Fransk, Romansk, medens det paa den

anden Side for en stor Deel indeholdt det oprindelige Latin,

der blev overfløiet af lingva urhana. I Africa blev lingva rustica

eller volgata endog Skriftsprog. Netop som et tro bevaret Mo-

nument af dette Sprog gjennem Mediet af en middelalderlig og

specifisk irsk -engelsk Udtale har — efter Credner — Volkmar

søgt at hævde vort Fragments Betydning i linguistisk Henseende-).

Ikke uden Indflydelse paa vor Texts Skikkelse skal nemlig den

Omstændighed have været, at Afskriften hidrører fra Klostret

Bobbio, der i 7de Aarh. blev grundet af Golumban, en Irlænder

eller, som man i hiin Tid sagde eensbetydende dermed, en

Skotlænder (Scotus). Om de skotske Munkes videnskabelige

Sands og Idræt have vi en Mængde fordeelagtige Vidnesbyrd.

»Det er imidlertid naturligt« — bemærker Credner (Gesch. des

') Det ovenfor omhandlede Sted gjengives her saaledes: xal dnoxnXvipiH

ds ^[uidvvov xal TléTQov fxovov dno<^å)(ofÅt9a^ iju ufé? raJf ^/uéiSQuy

(IvttYivoioxicS^ca iv rrj IxxXrjoia ov d^ékovaiu.

^) S. VolJcinars »Anhang« til Credners Gesch. dea neut. Kan. 1S60, S. 341 IT.
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neut. lian. S. 145) — at disse irske eller keltiske Munkes Latin

i mange Henseender ikke har lydt bedre i en Uomers Øren end

(let Puniske lios Plautus i en Carthagers Øren.« Til Støtte-

punkter for sin Undersøgelse af det Muratoriske Fragment har

Credner sammenlignet deels andre gamle Brudstykker fra Klo-

stret Bobbio, saaledes som de Gndes hos Peyron {Ciceronis ora-

tionum fragmenta etc. , Stuttg. 1824), deels det ligeledes af

Skotter skrevne Haandskrift, hvilket Rettig har udgivet som Fac-

simile fra Bibliotheket i St. Gallen [Antiquissimus quatuor evan-

gelionim canonicorum Codex Sangallensis Græco-Latinus, Turid

1836). Fremdeles har han sammenlignet, hvad der er offent-

liggjort af Waitz [Uber das Leben und die Lehre des Ulfila,

Hannover 1840) af et Skrift fra Slutningen af 4deAarh., og den

af Tischendorf 1850 udgivne Codex Amiatinus, fra .Midten af

6te Åarh. Ad denne Vei vil han vise, hvorledes Anomalierne i

Fragm. Murator. ikke staae ganske isolerede.

I sit Anhang (S. 341—63) til Credners ovennævnte Værk

har Volhnar endnu nølere udført og begrundet den Førstnævn-

tes Anskuelse.

Til saadanne Vanskeligheder i Manuskriptet, som lade sig

hæve ved Henførelsen til lingva volgata, regnes da den hyppige

Forvexling i hiint af o og u : L. 5: nurneni istedetfor nomine,

L. 26: foturum iov futurum. L. 27. 39: episttila for epistola.

L. 32: visurem for visorem. L. 45: sincolis for singulis. L.

51 : seconda for secunda. 1 Lin. 2 slaaer secundo Lucan iste-

detfor secundum og L. 4 cum eo istedetfor eiitn. Med Urette

— bemærke Credner og V^olkmar — betragtes dette som Feil-

skrift, da det dog kun er en tro Gjengivelse af den vulgaire Ud-

tale, ligesom endnu paa Italiensk 2jict'>^o ikke er andet end pla-

num d. v. s. planom. Um i latinitas urbana er kun Afslibning

af det oprindelige om (ov), og tn blev ikke blot i Vers udtalt

saa nasalt, at del neppe hørtes, hvorfor det ogsaa sædvanligen

kun blev betegnet med en Streg over Yocalen. Dette Tegn har
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imidlertid Afskriveren af vort Fragment udeladt*), naar lian fore-

fandt den, eller han maaskee efter Dictat skrev secundo, eo iste-

detfor secundiim^ eicm.

Ogsaa fo... [fult] i Lin. 24 , og /oturum i Lin. 26 lod

sig forklare af den Dicterendes uklare Udtale, ligesom secondus

Lin. 51 istedetfor secundus i Lin. 2, 5. sincola i Lin. 46 for

singtela; men i hiint Verbum træder dog o saa constanl frem,

at vi snarere deri maae see en Levning fra antiqua lingva.

Med Urette corrigeres Jinctæ i L. 64 til ficiæ : det kan nem-

lig tilhøre det gamle Sprog og være dannet efter finxi, ligesom

pango danner saavel panctum som pactum.

Intellegere i Lin. Al istedetfor intelh'gere er den gamle Form,

der ogsaa findes hos Plautus. Epistula, Lin. 28, 39 for epi-

stola sees af andre Mindesmærker ligeledes at tilhøre det gamle

Sprog.

Afecto i Lin. 61 skal ikke uden videre rettes til affectu,

da man jo finder hos Salliist f. Ex. senafi, tumulti.

I Efesiis (50) profetæ (79) er f istedetfor tp vel det Riglige.

Endeel Afvigelser i Skrivemaaden ere kun saadanne, som

findes almindeligen i Documenter fra Middelalderen: e for æ i

preclarum (54) og i Genitiv -Endelserne (62, 63); Forvexlingen

af Præfixerne di(s) og de f. Ex. defusa (57), discrihere^ deno-

scitur(bl), de(s)c{pulus (9, 10, 22), descepUna (63); 5 istedetfor

p i scribta (35, ohtime (35); semptem for septem, ligesom

Skærpelsen i profettæ (79), Assianus (84); derimod Udeladelse

af Consonantens Fordobbling i aseqid (7), Colosenses (52).

Følgende Eiendommeligheder skyldes det engelsk-irske Or-

gan: (foruden Fordunklingen af otili«: numene[h)^ viswem ('^2),

secondus (51) etc. s. foran S. 38) Forandringen af i til e:

Corenthios, Laudecenses, descepUna, Corintheis, eccleseis, incipet,

') Ifølge den hos Hilgenfeld, Der Kanon und die Kritik etc, 1861 S. 41 O",

meddeelte Text findes denne Streg Lin. 7 idé, Lin. 49: sempté (septem)

og Lin. 77: quldé (quidem).
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og omvendt af e til i: lidt, conprindit, Joannis (som Nominat.)

;

a til e i L. 42: scysme for schis/na] Forstærkning af g til c:

Calatas for Oalatas (44), Catafrycum for Catafrygum (85), siVi-

co^/s (46) for singulis; Udeladelsen af Aspiration: odie (11) for

Jiodie, scisma istedtefor schisma.

I Henseende til selve Sprogbrugen, da har man, efter Cred-

ners og Volkmars Mening, overilet sig ved at forandre correbtione

i Lin. 55 til correctione , medens dog correplio er ligesom cor-

reptus bekjendt fra Tertullians (de præscr. 27, de pudic. 14) og

Augustins africanske Latin, En af den sidstnævnte Kirkefaders

Bøger fører Titelen: De correptione et gratia^). Ogsaa i Formen

se publicare (Lin. 77) istfor puhlicari finder Volkmar Spor af

lingva volgata, ganske efter de romanske Sprogs Tilbøielighed

til at gjengive passivum ved reflexivum.

Imidlertid er det dog en overdreven Paastand, naar Volkmar

(Anh. S. 349) erklærer, at vi her, naar vi see bort fra Afskri-

vernes Udtale, have et forholdsmæssigen 7neget correkt Manu-

skript. I et Skrift paa 85 Linier finde vi nemlig følgende aaben-

bare og grove Feilskrivninger: Lin. 6: concriset, (sig. L. 75 hvor

der er skrevet rigtigen: conscripsit) ; Lin. 8: ad nativitate istfor

a nativitate', L. 47: ad nohis istfor a nohis; L. 68: supersci'ic-

tio; L. 14: recogniscentihus] L. 50: acorenthios\ L. 58: apoca-

lehpsy\ L. 71: apocalapse\ L. 65: liesem] L 33: Dns ^
der

maa opløses til /)om/««; dog kan det maaskee som Abbreviation

have været brugt for alle Casus eller betragtet som Indeclinabile;

L. 53: tensaolenecinsis] L. 54: t'^esaolecensibus etc. Men endnu

mere maa der fradrages i hiin Roes for Correkthed, naar man

tager Hensyn til Uligheden i Skrivemaaden af de samme Ord. L. 9:

^) Medens Credner med Sikkerhed hidleder vort Fragment fra Africa [Gesch.

des N. T. Kan. S. 142) og {ssteds S. 144) erklærer, at Forfatteren har

brugt Africas latinske Sprog, da finder dog Volkmar »det specifisk Afri-

canske i Fragmentets Latin« indskrænket til hiint ene Udtryk, hvilket-

muligt kan have tilhort lingva volgata i Almindelighed (Anhang S. 359).
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decipolis: 10: condescipulis] 23: decipulis] 03: descepltnæ. —
Lin. 15: cuntis, L. 1(5: cuncta\ Lin. 50: acorenthios ved Siden

af ad Colosensis i L. 52; Lin. 71: johanis ^
sig. L. 8, 9, 60:

johanms\ Lin. 46: sineolis ^ sig. L. 16: singulis, 36: singida\

L, 32: vtsurem, ved Siden af: auditorem, scripforem. Lin. 5:

numetn, sig. 15: 7iomme, 46: nomenatim. Lin. 51: seconda^

sig. 2: secundo, 5: secundum. Endelig skal jo ved den Dic-

lerendes eller ved Afskriverens Feil — ifølge Volkmar (see ne-

denfor) — Ordet 7ion eller den for delte Ord brugte Abbreviatur:

n, være udeladt Lin. 46 [non] necesse est, og Lin. 39: prqfici-

scentis [7wn\, hvor denne Udeladelse giver en modsat Mening af

den, der udkommer ved Tilføielsen af Nægtelsen.

Man vil altsaa dog ikke være beføiet til at danne sig store

Forestillinger om den Dygtighed, hvormed Afskriveren har røg-

tet sit Kald; og som Følge deraf tør Forbudet mod enhver

»analogielos Conjecture ^) ved nærværende Leiligheil ikke gjøres

saa ubetinget gjældende , som Credner og Volkmar ville. Man

synes at maatte antage, at den, der optegnede det foreliggende

Document i dets foreliggende Skikkelse, ikke har været Afskri-

ver i egentlig Forstand, men opskrevet det efter en Andens Dictat

og ikJce selv fuldkommen forstaaet det, han skrev.

Men man fristes til endnu at gaae videre og udstrække sin

Tvivl til, om selve Forfatteren af Fragmentet i dets latinske

Skikkelse har været det latinske Sprog fuldkommen mægtig. Thi

foruden de orthographiske Feil og Uagtsomheder, som kunne

hidrøre fra Afskriverens eller Afskrivernes Uvidenhed og Skjø-

desløshed, flndes der en Ubehjælpsomhed i Sliil og Udtryksmaade,

') "Von der Aussprache der Absciireiber abgeseheii zeigt sich das .MS. als

ein verhåltnissmassig selir correctes, indem imr wenige Buchstaben

iviermal n) ausgelassen, sehr Weniges verlesen oder verschrieben ist.

Die Wilkur jedcr analogielosen Conjectur hebt sich also voliig«.

Volkmar, Anhang S. 349.
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som ikke kan skrives paa Sidstnævntes Regning, og hvorom der

dog altid reiser sig Tvivl, hvorvidt den virkelig skulde kunne

godtgjøres som en lingva volgata og (speciellere) det africanske

Provindsialsprog tilhørende Eiendommelighed. Hvad enten det

foreliggende Document er en Oversættelse af en græsk Original,

eller det umiddelbart er affattet i det latinske Sprog, da synes

dog Betegnelser som juris studiosus (Lin. 4) om Evangelisten

Lucas — forudsat, at derved skulde angives Lucas' Forhold til

Retfærdighed eller Relfærdiggjørelse [dixaioavvri) i paulinsk For-

sland, eller som Nolte (a, St.) vil, at det skulde være en Over-

sættelse af cJg åixaioog qilonovoq [anovdaXoc] — alene at kunne

hidrøre fra en meget ufuldkommen Tilegnelse af det latinske

Sprog. (Formodningen om, at Fragmentisten skulde have fulgt

nogen særegen Tradition , saa at han skulde have antaget

Evangelisten for at have været en »Lovkyndig«
,
gjendrives ved,

at Lucas jo udtrykkeligen prædiceres Lin. 3 som medicus isté).

Ogsaa mange andre Udtryk og Vendinger synes at vidne om en

Usikkerhed og Keitethed i det latinske Sprogs Behandling , der

kunne bestyrke ForestiUingen om, at. vort Document i sin fore-

liggende Skikkelse hidrører fra en Person , der oversatte et

græsk Originalskrift, som han kun ufuldkomment forstod og

ufuldkomment gjengav paa Latin. Ved Constructioner som [^in.

26 f. (preclarum quod futuruvi est etc), ved Brugen af Verbet

i singul. til et Subjekt neutr. gen. i pluralis (L. 65 alia plura,

quæ recept non potest) , ved Benævnelsen Spaniam Lin. 39

{^navlav sig. Rom. 15, 24. 28.) istedetfor Hispaniam, synes

man at mærke en Oversætter fra Græsk, der maaskee nok

kunde Lin. 2 have gjengivet (ii^Xiou ved librum, fordi han an-

log Nom. for Accus. og muligen Lin. 5 havde brugt secunduvi

(af sequi) til at udtrykke dxolovOovvia.

Saaledes staaer endnu det Spørgsmaal uafgjort, om Frag-

mentet er et originalt latinsk Document eller en Oversættelse

fra Græsk. Af dem, der sidst have yttret sig om denne Gjen-
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stand, erklærer E. Reuss^) sig for den forste, Uilgenfeld'-) for

den sidste Mening.

Volkmar (a. St. S. 354) liar tillagt Forfatteren af Fragmentet

en Inddeling i syv Afsnit og finder dette antydet ved, at han

efter Evangelierne, som lian optæller med .... tei-ti'o (L. 2),

quarti (L. 3) siger (L, 34): Acta autem Apostolorimi ....

Ligeledes følger (L. 39): Epistolæ autem Pauli. Elterat have

handlet om de ægte paulinske Skrifter, hedder det (L. 63):

Fertur etiam ad Laodicenos (alia . . . aliæ . . . sane). Nu ind-

ledes Apokalypserne (L. 71) med: Apocalypses etiam recipimus.

Efter den dertil horende Pastor begynder nu det sidste Afsnit

(Lin. 81): Arsinoi autem ....

Imod denne i syv Afsnit af Forfatteren tilsigtede Fordeling

kan der gjøres Indvendinger, men som afhænge af Forskjellig-

hed i Te.\tens Fortolkning. Da hiin luddeling imidlertid letter

Oversigten, ville vi knytte de følgende Bemærkninger til den,

med Forbehold af .Modbemærkninger, hvor der maatte være An-

ledning til at drage dens objektive Gyldighed i Tvivl.

Yi have ovenfor bemærket, at Volkmar tænker sig det Rum,

som Haandskriftet lader aabent, forend der midt paa første Side

begyndes med quihus interfuit^ udfyldt med en kort Angivelse

af det GI. T.s Skrifter og af de to forste Evangelier. Med

Henviisning til, hvad vi ovenfor have bemærket om det første

Punkt — Angivelsen af det GL T.s Skrifter — ville \i her gjore

Regnskab for, hvorledes den oveunævnte Lærde har udfyldt

Haandskriltets udeladte Beretning om de to forste Evangelier.

Da det om Forfatteren til det tredie Evangelium hedder L. 6:

•) Gesch. der heil. Schr. des N. T. 4te Ausg. 1864 g 310. Sig. Eistolre

du Canon, Strasbourg 1863, p. 85 (med Henviisning til Ordspillet /e^ —
mel Lin. 67 som allerede i og for sig afgjørendel.

2} Der Kanon und die Kritik der N. T. 1863, S. 39 f.: "Das barbarischc

Latein kann ich nicht aus der lingva volgata, der Provincialspraciie Afri-

ka's erkliiren. Vielmehr erkenne ich hier ebenso deutlich Fehler und

Auslassuncen unwissender Abschrieber, als auch die Merkmale einer

L'bersetzung aus dem Griechischen.«



dominum tamen tiec ipse vidit in carne, er del rimeligt — siger

han — , at dette refererer sig til, hvad der er sagt om den

foregaaende EvangeUst, der heller ikke selv var Apostel, men

Aposteldiscipel, nemlig Marcus: ijjse quidem non vidit dominum

in carne. Ligeledes fremgaaer det af L. 7 : et idem, prout

assequi potuit [ita posuit], at noget Lignende er hlevet sagt om

den foregaaende Aposteldiscipel og Evangelist. Om dem begge

gjælder, at ingen af dem havde selv seet Herren, men at de

berette, hvad Apostlene have seet og hørt; enhver af dem har

derfor kun skrevet, prout assequi potuit. Dog havde Evange-

listen Marcus — mener Volkmar (Anhang S. 351) — selv seet

og været Vidne til Noget af, hvad han fortalle; nemlig forsaavidt

han i Slutningen af sit Evangelium meddeler en Slags Apostel-

historie, o: en Historie om Christi Aabenbarelse efter hans Bort-

tagelse fra Jorden (s. Marc. 16, 20). Endelig, naar vi tage

Hensyn til Begyndelsen af Beretningen om Lucas' Evangelium

:

te)-tio evangelii lihrum secundum Lucam (Lin. 2) , hvor der da

maa underforstaaes et recipimus ^ da tør vel Beretningen om

Marcus' Evangelium antages at have været omtrent følgende

:

Secundo recipimus evangelii Ubrum secundum Marcum.

Marcus non ipse vidit Dominum in carne, sed audivit Pe-

trum (sig. Euseb. 3, 39); ali] quibus tamen interfuit et ita

posuit.

Herved er dog at bemærke, at det ved Ordene quibus tamen

interfuit et posuit ligger meget nærmere at tænke paa det af

Papias først berettede og senere ofte gjentagne Sagn, at Mar-

cus, som ikke selv havde fulgt Herren, havde ost sine evange-

liske Efterretninger fra Petrus' Foredrage).

Hvad der har været sagt om Matthæus' Evangelium, lader

sig vel kjende af, hvad der er sagt (L. 9 f.) om Johannes' Evan-

gelium : quarti evangeliorem libri Joannes ex discipulis [se. auc-

') Silgenfeld, Der Kanon S. Al: »Das VVrnise, was iiocli iibcr das Marcus-

Evangelium erhalten ist, lasst vcrmutlieii , dass ubcr die beiden erslen

Evancelien nur die sonst cancbare Ueberlieferung mitgetheilt war.«
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tor est] , altsaa: privn evangeliorum lihri auctor est Matthæus,

unus ex discipulis Domini; og af hvad der (Lin. 36) er sagt om

Apost. Gjern., altsaa: Matthæus cotiscriysit quæcumque [quia]

suh præsentt'a ejus gerehantxir et dicehantur.

Nu læser Volkmar videre:

Tertio evangelii librum secundo Lucam. Lucas iste me-

dicus post ascensum Christi^ cum ed Paulus quast ut juris

studiosum secunduni adsumsisset, nonnine suo »ea; opinionen

con\s\cri\p\sit. Dominum tamen nec ipse vidit in carne. Et

idem, prout assequi potuit, [se. scripsit], Ita et a nativitate

Johannis incipit dicere.

Med Credner antager ogsaa Volkmar, Ai secundo og eo kun

er en tro Gjengivelse af secundum og e^im i den vulgaire Udtale;

kun mener Volkmar, at der oprindeligen har været sat en Tver-

streg over o, men som er bleven udeladt af Afskriveren, maaskee

fordi han har skrevet efter Dictat: secundo ^ eo = secutidom,

eoni^). — Men hvad betyder nu: cum eimi Paulus quasi ut ju-

ris studiosum secundum adsumsisset — 1 K. Wieseler forklarer

det ved: »da ihn Paulus gleichsani als zweiten Rechtsbeflissenen

dazugenommen hatte«; og mener, at der er alluderet til Rels-

sælningen: »to Menneskers Vidnesbyrd er sandt« (sig. Joh. 8, 17),

»medens Meningen utvivlsomt er den , at Lucas' Evangelium er

opstaaet under Pauli Auspicier« [W. a. St. S. 819). Credner og

Volkmar tage derimod juris = justitiæ [åmaioavvrjo) scil. per

Jidem assequendæ. Naar det hedder, at Paulus havde taget Lu-

cas som »den anden« {secundum af sequi, == comitem) med sig,

da skal dette være sagt med Hensyn til Silas (Ap. G. 15, 40.

16, 10). Botticher antager, at der i den formeentlige græske

Original har staaet: éntlamov 6 Ilavloq cag tov åixaiov ^tjXootfjV

') I sit tidligere Skrift: Zur Geschichte des Kanons 1847, S. 7:3 forklarede

Credner disse Anomalier fra det sædvanlige Latin af Uvidenhed hos Af-

skriveren: "Auf einen solchen Anfangcr im Latein weist Vieles in unse-

rcm Bruchstiick hin, z. B. 51, wenn der gelehrte Mann, welcher wiisste,

dass cum den Ablativ regiert, cum eo aus cum = quum eum verbessertc«
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dxoXo&ovvTa ngodéXa^s)'. — Ordene nomine suo ex opinione

conscripsit har vistnok K. Wieseler rigtigere og naturligere com-

nienteret ved: »Lucas skrev — efter den almindelige Mening —
i sit eget Navn, men egentlig er Evangeliet Paulus'«, end Cred-

7ier og Volhnar, som i ex opinione ville see en Allusion til

Luc. I , 2. 3. = xa3(ioc idoiev avzoi , hvorfor ogsaa Volkmar

sætter »ex opinionen mellem Anførselstegn, ligesom om Forfat-

teren til Fragmentet havde med et underforstaaet »ut ait" villet

henvise til Lucas' egne Ord. Men x«.'>wg i Luc. 1, 2. horer

ikke til é'åo^e xa^oi (s. Lucas' Forord i Sammenhæng).

Stedet om Johannes Evangelium kommer til at lyde saale-

des efter Volkmars Angivelse

:

Quarii evangeliorum ^) Johannes ex di[s\cipulis. Coliortan-

tihus condi[s]cipulis et-episcopis suis dixit: conjejunate mihi

hodie triduo, et quid ciiique fuerit revelatum^ alterutrum (\Yie-

seler: alterutri^ o: den ene af os begge til den Anden; men

da her ikke er Tale om To, men om en Fleerhed, som skulde

meddele hinanden Noget, er det rigtigere at beholde alterutrvm

som adverbielt = invicem) nohis enarremus. Eadem node reve-

latiiin Andreæ ex apostolis, ut recognoscentibus cun[c\tis Johan-

nes suo nomine cuncta descriheret^ L. 9— 16.

Denne Tradition, hvorved det fjerde Evangelium paa en

Maade blev fremstillet som et fælles-apostolisk-), klinger ogsaa

igjennem andre Monumenter fra Christenhedens ældre Tider,

men i en noget anden Form. Saaledes skal Clemens Alexan-

drinus ifølge Euseb. h. e. 6, 14 have berettet efter gamle Prcs-

byteres Vidnesbyrd, ^[oi)dvrt/v . . nQoiganét'ta vno rdov ypcoQipcor

nvevixaii S-sotfOQrid^éi'Ttt nvéVfiarixdv noirjGai évayyé'/.iov. Sig.

') se. auctor est.

^) Hilgenfeld, Der Kanon, S. 41: »Seiner Abfassung durch Johannes sclit

cine Auiroidernng der Mit-Apostel und Mit- Bischure vorhcr, und wenn

Johannes auch in seincm eignen Namen schreibt, so sind docli auch die

iibrigen Apostel und Bischofe nicht luibeUieliigt, wie ibre nusdiuckiicbc

Anerkennung am Scliluss (Joh. 2t, 24. 25) beweiscn soli."



47

Hieron. (prooemium inMatthæiim): »Johannes quum esset iiiAsia

et jam tune liæreticorum semina puUularent — — coactus est

ab oninihus pæne tune Asiæ episcopis ut multarum ecclesiariim

legationibus de divinitate Salvatons altius scrihere. Sagnets

Redaction hos Clemens og Ilieronymus i Sammenligning med

Fragmentets Angivelse viser den større Afstand, hvori den sil-

digere Tid forestillede sig Apostlernes Omgivelser i Forhold til

hine. Ved den i Fragmentet opbevarede Tradition føres vi til-

bage til en Tid, hvor det endnu ikke havde noget Stødende, at

Johannes skulde skrive el Evangelium, recognoscentibus cunctis

condiscipidis & episcopis\ thi han var jo ogsaa selv kun en di-

scipulus et episcopus. — 1 selve Johannesevangeliets 21de Ca-

pitel, navnlig dets Slutning V. 24— 2oV) have \i vel ogsaa en

Bekræftelse paa hiin Tradition.

L. 16— 34: Et ideo, licet varia singidis evangeliorum libris

prindpia doceantur, nihil tamen differt credentium fidei^ cum

uno et principali spiritu declarata sint in omnibus omnia de

nativitate, de passione, de resurrectione ^ de conversatione eum

di[s]cipidis suis ae de gernino ejus adventu, primo in humilitate

despectus [dette Ord er udeladt af Volkmar ^
formodentlig ved

Forglemmelsej, quod fo(it), secundo in potestate præclarum, quod

foturum est. Quid ergo mirum, si Johannis tam constanter sin-

gula etiam in epistolis suis proferat, dicens in setnetipsu »qicæ

vidimus oculis nostris et aurribus audivimus et 'inanus nostræ

palpaverunt, hæc scripsimus. « Sic enivi non solum visorem, sed

et auditorem, sed et scriptorem omnium mirabilium Domini-} per

ordinem profetetur. — Wieseler gjengiver Begyndelsen af dette

Afsnit saaledes : »Og omendskjøndt de enkelte Evangelier be-

M Ojro? lanu 6 fÅu^ijr^?, o ficeQivQujy thqI tovtiou, xal yQctxpa? Tavra.

y.al oida/uéf, oit d).7]9tjS ioTif ^ /uctQTVQia avrov xtI.

2) D i\ S staaer der i Haandskriftet, men ifølge Wieseler er der kradset ved

S, og der kan vel heller ikke være meent andet end domini, hvilket og-

saa Muratori læser. Som ovcnfør (S. 40) bemærket, gjaldt Forkortelsen

vel for alle casus som et Indeclinabile.
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rettes at have forskjelligt Udspring {pnnciyia Oprindelsesmaa-

der)« — ; Volkmar derimod: »Omendskjøndt Læreprinciperne i

de enkelte Evangelier ere forskjellige, (idet Christus i Johannes-

evangeliet bliver opfattet som Guds Ord, i de andre Evangelier

som Menneskesønnen)" . . . »gjør delte dog ingen Forskjel for

de Troendes Tro, da Alt angaaende (Herrens) Fødsel, Lidelse,

Opstandelse, Omgang med hans Disciple og hans dobbelte Til-

komst er fremstillet (udlagt) i dem alle i een og samme oprindelige

Aand [iino ae principali spiritu^ Volkmar S. 154 Anm.: »modsat

Gnosis' tomme Lære").

INlan seer, at Forfatteren har fundet det nødvendigt at til-

føie denne harmonistiske Retragtning af de fire Evangelier, og

at navnlig Johannesevangeliets Eiendommelighed har fremkaldt

en Bemærkning, hvorved dets Paalidelighed fremhæves saameget

tydeligere, idet det viser sig som hidrørende fra et Øre- og

Øievidne til Herrens Liv paa Jorden'), s. L. 26— 34, hvorom vi

strax skulle give nogle nærmere Oplysninger.

Dog ville vi først endnu tilføie følgende Bemærkning, hvortil

Credners Opfattelse af Fragmentets Ytlringer om Johannesevan-

geliet giver Anledning. Denne Theolog [Gesch. d. N. T. Kanon

S. 158 f.) lægger særegen Vægt paa, at Forfatteren til det fjerde

Evangelium Lin. 9 betegnes som Johannes ex discipulis., medens

det derimod Lin. 14 hedder: revelatum (est) Andreæ ex aposto-

lis. Som bekjendt skjelnes der ogsaa andensteds f. Ex. af Pa-

pias hos Euseb. h. e. 3 , 39 mellem 'Iwdvvriq 6 anoaiolog og

Icoai'vijg o nQec^viegog, der rigtignok ogsaa var en umiddelbar

Discipel af Herren (o tov xvgiov (xa&tjT^g) , men ikke blandt de

') "Die Verschiedenheit der einzelnen Evangelien soli sich eigentlich bel

diesem Evangelium zu jener hoheren Haimonie aufheben, welche wir

bereits aus Irenaus kemien {adv. Hær. III, 11, 8). Und wie wenn auch

unser Verzeichniss bei diesem Evangelium jene Nicht-Anerkennung vor

Augen geliabt baben sollte, vvelche Irenaus ausdriicklich erwiihnen muss,

zieht es, um dasselbc als das Werk eines Augenzeugen zu bcglaubigen,

aus den Briefen des Johannes den Eingang des ersten herbei.« Eilgen-

feld, a. St.
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tolv Aposlles Tal. Credner mener nu, al Fragmenlisten liar

henført Joliannesevangeliets Aflallelse ligesom ogsaa lo IJreve

(Lin. GO) til tlenne Johannes ex discipulis^ medens derimod For-

fatteren til den johanneiske Apokalypse i Lin. 71 ved ligefrem

at stilles sammen med Petrus betegnes ^om Apostlen Johannes;

(sig. Sammenstillingen af Paulus og (prædecessor ejus) Apoka-

lyptikeren Johannes) Lin. 48, 57. Credner finder fremdeles en

Støtte for sin Anskuelse i den om Apostlen Andreas i Lin. 14

tilføiede Notits. Ved denne Apostlen Andreas Mellemkomst skal

nemlig fremhæves Evangeliets wpostolislce Paalidelidelighed, me-

dens den hele Hemærkning om Andreas vilde være overflødig og

hensigtsløs, dersom Apostlen Johannes forudsattes som Evange-

liets Forfatter. Ved Henviisningen til Joliannesbrevene og navn-

lig det første Johannesbrevs Begyndelse i Lin. 26— 3 i skal kun

godtgjøres, at Evangeliets Forfatter var selv Øre- og Øievidne.

— Denne Credners Opf-ittelse har intet Bifald fundet hos Volk-

mar og Hilgenfeld . der, skjondt de selv ikke antage det fjerde

Evangelium for Apostlen Johannes' Værk, dog ikke i vort Frag-

ment finde nogen Antydning om , at dets Forfatter har deelt

denne Anskuelse^). Virkelig kan der ikke heller lillægges den

Forskjellighed, at Johannes Lin. 9 betegnes: ex dtscipuli's , og

Andreas Lin. 14 ex apostolis den Betydning, som Credner vil

lægge deri, at Fragmenlisten nemlig skulde have anseet Johan-

nesevaogeliets Forfatter for Ikhe-Apostel. Thi Lin. 22 forekom-

mer Ldtrykket »de conversatione [Domini] cum discipulis« (efter

Jesu Opstandelse , hvad der vistnok, af Hensyn til Ap. G. I, 4

(avpah^ofj.si'og . . . sig. V. 2 lolg dnoatokoig)^ som synes at

') De iiidlnde sia forresten- ikke p;ia at prøve Credners Grunde nøiere.

Volkmar siger blot i en Anm. til Credners Gench. des N. T. Kanon, S.

160: »Mir scheint der Verfasser ailerdings den Apostel Joiiannes im Ev.

betiaupten zu wollen;« — og Hilgenfeld {Der Kanon etc. S. 41, Anm.):

(. . . die Abfassung des vierten Evangeliums durch JohanriesI »nictit,

wie Credner u. a. O. S. 158 f. vvollte, durch einen Niclit-Aposte! Johan-

nes, wogegen schon Volkmar streitet."

4
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liave foresvævet Fragmentets Forfatter, maa forstaaes om hans

Omgang med Apostlene. En anden Sag er det, om muligen

her skulde skinne en Tradition igjennem om Johannes-Evange-

liets Oprindelse , som Fragmentisten og hans Samtidige ikke

havde rigligt forstaaet, men udlagt paa den Maade, der svarede

til den fra Slutningen af 2det Aarhiindrede almindelig herskende

Forestilling om, at den Johannes, der nedskrev Evangeliet, var

Apostlen Johannes. Noget Saadant have i den nyeste Tid de

Kritikere formodet, hvis Undersøgelser om det fjerde kanoniske

Evangelium have ført til det Resultat, at dette Skrift vel i sit

Væsen, saavel hvad Indhold som Form angaaer, maa føres til-

bage til apostolisk Oprindelse, men neppe er nedskrevet af den

Apostel selv, hvem man sædvanlig tillægger det^). En nøiere

Drøftelse derom kan imidlertid ikke her finde Flåds. Kun ville

vi bemærke, at Forsvarerne af den sidste Mening støtte denne

fornemmeligen derpaa, at Evangeliets Fremstilling og Stiil ikke

lader sig forene med Forestillingen om dets Forfatter som umid-

') sig. {{oxaAen Eu'ald o. k.) Weizsacher, Untersuclmngen iiber die evangel. Ge-

schicJite, ihre Qrellen und den Gang ihrer ÆntwicJcelung, Gotha 186-4, S.

297 f. : "Nach allem diesem iibenviegeii die kriUschen Grunde, welche uns

das Evangelium auf einen apostolisclien Urspiung zuruckfiiliren heissen,

oder vielmehr die BeschaO'enheit der Sclirift erklårt sich am natiirlichsten

unter der Voraussetzung dieses Ursprunges. Damit ist aber noch nicht

gesagt, dass der Apostel, welchem wir dasselbe zuschreiben, es selbst

niedergeschrieben håbe; es kann unter seiner Leitung von einem Schii-

ler geschrieben sein, oder aber nach scinen Vortragen oder Aufzeichnun-

gen in der Gemeinde verfasst. Alle Grunde, welche fur die apostolisclie

Herkunft sprechen, Lleiben hiebei unberiihrt, sobald man annimmt, dass

die Abfassung sich strenge an seine Mittheilungen anschloss. Noch im

zweiten Jahrhundert bestand eine Erinnernng, nach welcher das Evan-

gelium gewissermassen das gemeinsame Werk des Kreises, im -welchem

Johannes lebte , zu sein schien , und bald wurde dieses dahin ausgebil-

det, dass in gewisser Weise der ganze Apostolat an seiner Abfassung

betheiligt sei. hi diesen Vorstellungen mag das Richtige liegen, dass

die Abfassung nicht aussehlieslich personliche Sache des Apostels vvar.

In welcher Gestalt der Stoll" von ihm selbst ausging, liisst sich jetzt

bloss noch verniuthen. Dahin aber, dass dabei eine solche Vermittlung

stallfand, sprechen mehrere starke Grunde.

»
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delhart Øie- op Ørevidne til den evangeliske historie, medens

Fragmentisten derimod gjør sig Umage for al godtgjøre ved

Henviisning til Johannesbrevene, navnlig til Begyndelsen af 1ste

Johannesbrev, at Evangeliets Forfatter har været et umiddelbart

Øie- og Ørevidne. Forsaavidt slaaer Fragmentets Betragtning

lige i Modsætning til den nyeste Kritiks.

Ved Opregningen af de flovedstykker, livori alle Evan-

gelieberetningerne siges at stemme overeens med hinanden,

flndes nu de vanskelige Linier 24— 26, hvis Mening forresten

ikke kan være tvivlsom , nemlig al Christus' dobbelte Tilkomst

har Hensyn til hans Aabenbarelse i jordisk Ringhed, hvilken

allerede har fundet Sled, og til hans Aabenbarelse i kongelig

Magt og Værdighed, hvilken først skal indtræde. Men, medens

primo (L. 24) slaaer som Appos. til gemino advenhi, skulde der

ventes L. 25 secundo. 1 dets Sted staaer secundum. Naar nu

dog secundum i L. 2 paa Grund af Udtalen i lingva volgata

kunde blive til secundo, kunde vel ogsaa den omvendte Forau-

dring indtræde, nemlig at secundo blev til secundum. Dog næg-

ter Volkmar, at denne Omsætning af um fra o har ellers nogen

Analogie for sig ; og forklarer derimod secundum af secundo in

(sig. primo in), der, utydeligen skrevet, blev læst secundo???.

Men hvorledes forholder del sig nu med præclarum quod futu-

rum estf Sædvanlig forandrer man uden videre præclarum til

-us og futurum ligeledes til -us. Saaledes bliver da: de gemino

ejus adventu, primo . . . quod . . . secundo . . . quod gjengi-

vet ved: »om hans dobbelte Tilkommelse, den første, nemlig at

han var i Ringhed og foragtet, den anden, at han skal vise sig

i kongelig Magt.« Men ogsaa denne Forandring af præclarum

til præclarus erklærer Volkmar for utilladelig, paa Grund af, at

den er uden al Analogie; han Guder del derimod »sindrigt, at

Christus i sin Ringhed opfattes ganske personligt (despectus,

quod fuit), men derimod hans Komme i kongelig Magt udtrykt

som noget mere Almindeligt, mere Omfattende, og derfor i neu-

trum: præclarw???, det Herlige, Herligheden, id quod futurum
4*
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est ii Delte synes dog at være ingeniosius, quam verins! Mere

har Flilgenfelds^) Mening for sig, at Stedet er en raisforstaaet

(maaskee rettere sagt: mislykket) Oversættelse af det Græske:

xa\ nsQi TfjC. åiTil^c aitov nagovaiag {dså^^.eoica], ttqmto}' /.isr

sy ranfiiOTrjti xaraifQOvrjd^évTctYsvécd^ai^ snfita ål ir dvvafxsi

(iaaiXixfj svdo'^ov yfvr/GsG^ui.

rsu tilføjes en Bemærkning om Johannesevangeliets Forhold

til Johannes' Breve: L. 26 (T. Quid ergo minim, si Johannes

tam constanter singida etiam in epistulis suis j^roferat, dicens in

semefipsU etc. Ved den Bestandighed^ hvormed Johannes ogsaa

i sine Breve foredrager det Enkelte, sigtes natiirligviis til, hvor-

ledes de i Evangeliet forekommende Anskuelser og Ord oftere

gjentages i Brevene, Af Citatet 1 Joh. 1, 1. sees altsaa, at

Fragmentels Forfatter henførte Johannes' Evangelium og Johan-

nes' første Brev til samme Person. At semefipsu skal være se-

metipsum og ikke semetipso (som Wieseler vil), er klart, da del

Sidste ingen passende Mening giver, men det Første ligefrem

betydes: »i det han siger med Hensyn til sig selv«, [dg savtor).

I Sætningen: Sic enim non solicm visorem, sed et auditorem .. .

projitetur behoves ikke, som man sædvanlig har gjort, at ind-

skydes se. Forfatteren kan have villet sige: »med hine Ord be-

tegner Brevets Forfatter En, der ikke blot har seet, men og-

saa etc.«

Tredie Afsnit begynder da saaledes med: (III) Acta autern

omnium apostolorum suh uno lihro scripta sunt. Denne i sin

Almindelighed unøjagtige Charakteristik af Ap. G., at den med-

deler alle Apostles Historie, er ingenlunde særegen for Frag-

mentets Forfatter, men indeholdes allerede i deres Forestilling,

fra hvilke Titelen Ilgcé^fig twv dnoaxoloav hidrører. Lucas

^•'Optime Theophilei.^ conprendit quia suh præsentia ejus singula

gerebantur. Saaledes mener Volkmar at kunne undgaae Gredners

o. A.s Forandring af Textens Vocativ til Dativ: Optima Theophilo^

1) Der Kanon und die Kritik des N. T. Hall. 18G3, S. 40. Anm.
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idel lian antager, at Fragmentets Forfaller har benyttet Lucas'

egne Ord i Aet. 1, 1. som Betegnelse for IJogen. At quia maa

være == quæ, indrømmes af Alle, men Volkmar [Anhang S. 3 i 6)

troer i dette quia at finde et neutr, pliir. af quis , i Betydning

af quæcumque^). Ogsaa Angivelsen af, at Lucas har selv været

Øievidne til alle de Begivenheder, som han beretter i Ap. G.,

findes hos mange af de gamle Skribenter; saaledes endog hos

Euseb. h. e. 3, i . . xatQ tcov dnoCToXotiv Trod^srrtp, ag oixétt

ål axoTJc, dif^al(iolq de aviolg TiaQala§(Jov (o Aovxag) (Tvvsrd^aio,

smi. Iren.hær. 3, 14: Lucas inseparabilis fuit a Paulo — uag-

tet Bogens eget Indhold og Forfatterens Antydning om sin deel-

vise Tilstedeværelse (s. Ap. G. 16, 10 etc.) ved de fortalte Be-

givenheder gjendriver hiin Forestilling.

De nu følgende Ord gjengiver Volkmar saaledes: sicuti et

semote passionem Petri evidenter declarat^ sed profectionem Pauli

ab Urbe ad Spaniam pro-(iciscentis\n\ , medens Wieseler efter

projiciscentis indskyder t>omittit<.^. Denne Indskydelse kalder

Volkmar en exempelløs Conjeclur, hvorimod han billiger den

derved udbragte Mening, nemlig al Lucas ikke har berettet

Pauli Heise fra Rom til Spanien. Kun udbringer Volkmar denne

Mening ved en efter sin Forestilling meget naturligere Conjec-

lur. Han regner nemlig det omhandlede Sted til de »faa«, hvor

virkelig en Feil er begaael i Afskriften enten ved den Dicteren-

des eller ved Skriverens Skyld. Medens der oprindeligen har

') »Soliten wir nicht ein neuU\ plur. von jms haben in dem Sinne von

quæcumqiiel Aehniich ist on von ooii<; und qiLoå von ciui geråde so gut

Relativ als Conjunction. .la der Zusammenhang verlangt ein qiiæcnnque,

was in quia von qids geråde so liegen kann als in oVt von oom (gleich

quisquis). Denn der Sinn ist, dass Lucas Alles zusammenfasse , was er

erlebt håbe, aber auch nicht mehr; dass diese Aposteigesehichte cine

vollstdndige sei, aber auch nur so weit. Wir werden , denke icii, die

lingva volgata auch einer Flection nach nåher kennen gelernt haben.

(Ob das corpus juris nicht noch mehrfach quia urspriinglich geboten

håbe in diesem Sinne, der hernach nicht mehr verstanden ist, verdient

noch nåhere Vergleichung).«
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staaet efter projiciscentis et wow, betegnet ved den sædvanlige

Abbreviatur w, har den Dicterende eller Afskriveren overseet

dette. Naar man nemlig spørger, hvad der overhovedet har

bevæget Fragmentets Forfatter til efter sin Angivelse af Apostel-

historiens Indhold (nemlig quæ suh præsentia ejus singida gere-

bantur) at tilføie Notitserne om Petrus' Martyrdød og Paulus' Reise

til Spanien, da skal det »ikke være usandsynligt, at han derved

nærmere vil oplyse, med hvilken Ret Lucas kan siges at have

givet en {fuldstændig) Beretning om Alt, quæ suh præsentia

ejus singula gerehantur , uagtet dog saa vigtige Begivenheder

som de to ovennævnte ikke omtales i Apostlenes Gjerninger.

(At netop disse Begivenheder kunde forekomme Fragmentets

Forfatter at være af særlig Vigtighed, hører til de Omstændig-

heder, som i Forbindelse med andre Grunde vække Formodnin-

gen om, at han og de, for hvilke han nærmest skrev, vare iMed-

lemmer af den romerske eller vesterlandske Kirke). I^ucas har

nemlig aabenbart antydet Petrus' Lidelse, men seinote, særskilt

o: paa et andet Sted, nemlig i sit Evangelium (s. Luc. 22, 33);

hvad derimod den anden Hovedapostels senere Skjæbne angik,

da har Lucas ikke omtalt den, fordi det ikke hørte til, quæ sub

præsentia ejus gerebantur.

Saaledes Volkmar (a. St. S. 348), der, istedetfor de for-

skjellige Textforandringer ^), som andre Fortolkere her tillade sig,

indskrænker sig til at sætte et n (= non) mod Slutningen. Denne

') F. Ex. Zimmermanns Forandring af sed profectionein til et profectionem.

(Z. mener, at Lucas kan siges at have antydet Petri Lidelse Ap. G. 5, 40.,

12, 3. Men ved passio Petri kan dog neppe forstaaes andet end hans

Martyrdød, sig. L. 21; dernæst tilkjendegiver jo semote, at Lucas netop

ikke i Ap. G., men paa et særskilt Sted har talt om passio Petri) Cred-

ner (Gesch. S. 155) læser sictiti et semota passionem . , . declarat et piro-

fectionem . . . forklarer semota som nom. plur. med Verbet declarat i

singxd. som en Græcisme (sig. L. 66 quæ recipi non potest istedetfor

possunt), finder disse særlige Angivelser i Joh. 21, 18 og Rom. 15, 18.

24.) og opløser nu Sætningen saaledes: et quæ non sub præsentia Lucce

gesta sunt, passionem Petri et profectionem Pauli ah Urbe ad Spanium

projiciscentis, semota declarant.
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Tilsætning søger sit Forsvar i L. 4G, hvor ogsaa kun Tilsa'tiiiii-

gen af et non [de quibus singulis \n\ neoesse est ab nobis dtspu-

tari] antai^es at give en rimelig Mening. Imod dette kan imid-

lertid indvendes, at man saaledes dog kun oplyser een Conjec-

tur ved en anden, og al det er et Spørgsmaal, om L. 46 nød-

vendigviis kræver Indskydelsen af /low for at give iVIening. Derom

senere. At Fragmentets Forfatter har tænkt Lucas evidenter de-

clarare passionein Petri ved Stedet i Luc. 22, 33 (hvor Petrus

siger til Jesus: Kvqu
^

[leid gov 'éroifiog eifii xai slc (fvXaxrjv

xai fig d^di'cnou noQ&vsc&ai,) ^ kan i første Øieblik vække For-

undring; men denne Slags Allusioner anvendes saa ofte hos kir-

kelige Skribenter, at man ikke tør afvise dens IMulighed ved

nærværende Leilighed. Dog turde TFeese/er« Angivelse af (r/-w?i-

den^ hvorfor Lucas ikhe har berettet Paidi Reise fra Rom til

Spanien, være at foretrække for Volkmars. Wieseler mener

nemlig, at Fragmentets Forfatter har villet sige: »Lucas har

sammenfattet All, hvad der skete i hans Tid — ogsaa Pelrus'

Lidelse og Død, som han vel ikke i Ap. G., men paa el andet

Sted, nemlig i sit Evangelium, tydeligen har angivet; — men Pauli

Heise fra Horn til Spanien har Lucas ikke beretlel, fordi denne

Reise ikke fandt Sted.« Her er altsaa givet en Bekræftelse paa

Petri Martyrdød, men en Protest indlagt mod Historiciteten af

Pauli spanske Reise. Vi have saaledes her el gammelt Vidnes-

byrd — fra selve den romerske Kirkes Skjød* — som dirccte

modsiger Antagelsen af det saakaldte andet romerske Fangen-

skab*). Denne Opfattelse synes rigtigere end Volkmars: »Die

Aposlelgeschichle istganz vollståndig, wenn man nur nichl mehr

darin erwartet, als Lucas hier geben woUte , niimlich Selbster-

lebtes. Nur semote giebl er noch das dringendst Erwartete, das

Martyrium des ersten Apostels an , aber die spålern Schicksale

des andern Hauplaposlels (nalurlich) nicht^^ (a. St. S. 348). —
Thi sildigere end 68 efter Christus har Ingen dog ansat Pauli

Wieseler i Theol. St. u. Kr. 1847, S. 824.
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.Martyrium; lil den Tid kunde Lucas meget vel have levet, og

saaledes hørte da Pauli senere Skjæbne ikke til det, »som na-

turh'gviis ilike kunde ventes iortalt af Lucas«.

Som bekjendt nægtes ogsaa i andre romersk-katholske Skrifter

Pauli Reise til Spanien. Saaledes have vi følgende Yttring af Pave

Gelasius (492— 96): Beatus Paulus apostolus non ideo, quod

absit, fefeUisse credendus est, mit sibi exstitisse contrarius; quo-

niam cum ad Hispanos se promisisset ituruvi, dispositione di-

vina majorihus occupatus ex causis implere non potuit quod

promisit (hos Baronius: annales ad ann 61, 2). Man har ud-

ledet denne Benægtelse af Pauli Reise til Spanien fra de Ro-

merskes Tilbøielighed til at vindicere Petrus Deelagtighed i Spa-

niernes Omvendelse til Chrislendommen ved Biskopper, som

vare sendte til dette Land »a Petro et Paulo apostolisu (s. Gre-

gor Vils Brev til den spanske Kong Alphons VI. hos Mansi,

acta XX p. 109 IT.). Hos disse sildigere Skribenter lader en

Tendents i denne Retning sig vistnok ikke miskjende ; men der-

for kan jo dog den Beretning, at Paulus er bleven forhindret

fra at udføre sit Rom. 15, 24 tilkjendegivne Forsæt om at reise

til Spanien have sin historiske Riglighed.

Dog lader Stedet sig ogsaa forstaae paa en Maade, hvorved

Pauli Reise til Spanien ikke benægtes, nemlig: »Lucas sammen-

fatter Alt, hvad der var skeet til hans Tid (som han da ogsaa, skjondt

paa særskilt Sted, klarlig antyder Petri Martyrdød), men Panli

Reise til Spanien beretter han ikke.« Saaledes danner sed pro-

fectionem . . . (med underforstaaet non declarat eller omittit)

Modsætning til comprekendit ; hvorved altsaa kun modificeres

eller indskrænkes Udsagnet om, at Lucas har sammenfattet All,

hvad der skete i hans Tid. Istedetfor en Benægtelse af, at

Paulus er reist til Spanien, bliver der saaledes kun sagt, at Lu-

cas ikke har omtalt denne Reise; hvorved vort Sted snarere

bliver en indirecte Bekræftelse paa hiin Reises Historicitet.

Derimod forandres den hele Sag, dersom den rette Læse-
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maade L. 38 er, saalecJes som Hilgenfeld gjengiver Texten : sed

et 'profectionein ;
thi da kan der neppe tvivles om , at Fragmen-

tisten virkelig har mecnt i Lucas' Beretninger al kunne opdage

Antydning baade om Petri Martyrium og om Pauli Reise til

Spanien. Uden Tvivl har han fundet Antydning om den sidst-

nævnte Begivenhed i den tilsyneladende afbrudte Slutning Ap.

G. XXVIII, 31.

Men i ethvert Tilfælde, hvorledes Fragmenlistens Ord end

udlægges, saameget staaer fast — hvad Huther bemærker i sin

Commentar til Pastoralbrevene, 2den Udg. S. 27 — at til Frag-

mentistens Tid var hiin Pauli Beise en Gjenstand for Tradition.

(IV.) L. 39—63: Epistnlæ aufem Paidi . quæ, a quo loco

vel qua ex causa direcfce sint, volenfibus^) intellegere ipsæ de-

clarant. Primum omnium Corinthiis schisma hæresis interdi-

cens, deinceps Galatis circumcisioné, Romanis autem ordiné scrip-

turarum, sed et principiiim earwn esse Christian infimans, [aliis]

prolexius scripsit, de quibus singulis [/"/] necesse est ab nobis

disputari.

Cum ipse beatus apostolus Paulus, sequens prædecessoris

sut Johannis ordinem, nonnisi nominatim septem ecclesiis scri-

bat ordine tali:

a[d\ Corinthios prima. ad Colosenses quarta.

ad Efesios secunda. ad Oalatas quinta.

ad Philippenses tertia. ad Thessalonicenses sexta.

ad Romanos septima:

verum Corinthiis et Thessalonicensibus licet pro correptione ite-

M Allerede i Haandskriftet selv er colunfatibiis ved Radering forandret til

volentibus (s. meseler St. u. Kr. 1847, 2. Bd. S. 8?4). Naar der hos

Credner (Geschichte des Kanon, S. 149) siges, at Muraiori læste volun-

tatis, maa det være en Feiltagelse. Thi selv gjengiver Credner i sin Einl.

in das N. T. 183fi,. S. 33-5 f. Muratoris Text ved voluntatibus, men mener

paa dette Sted, at det maa forandres til volutantibus Da volutare ali-

quid mente betyder: at overlægge og betænke Noget, kunde det jo nok

være muligt, at voluntatibus var opstaaet ved Feilskrift eller Misforstaaelse

af det oprindelige volutantibus.
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retur: una tamen per omneni ortem terræ ecclesi'a diffusa esse

dinoscitur. Et Johannes enim in apocalypsi licet septem eccle-

siis scribat, tamen omnibus dicit.

Verum ad Philemonem una, et ad Titum una, et ad Timo-

theum duas pro affecto et dilectione; in honore tamen ecclesiæ

catholicæ. In ordinatione ecclesiasticæ disciplince sanc4ijicatæ

sunt.

Dette Afsnit indtil L. 63 handler om Pauli ægte og i Kir-

kens Kanon reciperede Breve.

Efter Bemærkningen om, at disse Breve selv indeholde Op-

lysninger om deres Forfatter, deres AfTattelsessted og deres An-

ledning og Hensigt, fremhæves nu som de, der have ganske be-

stemte Anledninger og Themata, Brevene til Menighederne i

Corinth, i Galatien og i Rom^). Fragmentets Forfatter omtaler

nemlig Paulusbrevene fra to Synspunkter. Første Gang betrag-

ter han dem efter deres Indhold {qua ex causa directæ sint L.

40), anden Gang efter Adressaterne {quibus scriptæ sint L. 39 fif.),

hvilke deels ere Menigheder (Lin. 49 fT.) deels Venner {quibus

pro afecto & delectione scripsit L. 59). Til ACFattelsestiden har

han hverken i den første eller anden Opregning taget Hensyn.

') Yolkmars Anmærkning (a. St. S. 354, Note ')): »i^. G. Baur's scharfe

Caterscheidung der vier liriefe und der aliæ hat also einen sehr alten

Vorgånger« — belyder ikiie meget, forsaavidt paa denne Opstilling skal

grundes den (af Baur forsvarede) Paastand, at kun hine Breve dannede

oprindeligen Classen af de ægte paulinske Breve, til hvilke da de øvrige

vare senere komne til. Men ligesaaiidt hos Fragmentets Forfatter som

hos Marcion, der jo ogsaa (ifolge Epiphan 42, 9) opstillede de 10 pau-

linske Breve i foigende Orden: Gaiater, I og II Corinthier, Romere, i og

II Thessal., Ephesier, Colossenser, Philemon, Philippenser, findes der

nogen Antydning om, at kun de fire forstnævnte skulle derved betegnes

som de fortrinsviis ægte Pauli Breve. At hine fire Breve stilledes først,

hvor Pauli Breve opregnedes, grundede sig vel ligesaavel paa deres —
hvert for sig — eiendommelige Indhold som derpaa, at de vare de

storste af Omfang. Vi see jo ogsaa, at i selve det her omhandlede Frag-

ment opregnes Pauli Breve strax efter i en anden Orden, hvor Corin-

thier, Romer og Gaiater ingenlunde nævnes sammen islg. Weiss, Theol.

St. u. Kr. 1863, 3. H. .392 f.).
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Naar ellers i den katholske Kirke Ordenen pleier at være: Ro-

vierne, Korintltierne , Gaiaterne, da kan det jo va're skeel af

Hensyn til deu alpliabetiske Orden, at Fragmenlisten satte Co-

rintliiis, Galatis, Homanis.

Ordene: Primum Corintkns elc. gjengiver Wieseler (Sttid.

u. Kr. 1847, S. 82o) saaledes: »Først af alt forbydende Korin-

thierne Fartispaltning, dernæst Gaiaterne Omskjærelse, men for

kyndeude Ilomerne den af Skrifterne budne Orden ; men ogsaa

at disses Princip er Cliristus, har [Paulus] skrevet udførligere.«

Wieseler indskyder nemlig i den af Afskriveren mellem intimans

og prolixius til fire, fem Bogstaver aabent ladte Plads: Pau-

lus (medens Credner, Gesch. d. K. S. 156 Anm. 20, vil ind-

skyde Efesiis, fordi «i)rincipiuin earum Christum esseu skal

vise hen til Epli. 1, 10. 21 Vi.). Men herimod gjør Volkmar

(Anh. S. 350) den Indvending gjældende , at »Paulus^' vel ud-

vortes lader sig her passe ind, men at »denne Overflødighed«

ikke passer til Fragmentistens øvrige Korthed (ligesom W. imod

Credners Conjectur indvender, at Ephesushrevet vel taler om

Christus som nXijgcofia og som xs(fakri ndviæv, men ikke om

ham som særegent npriticipium scripturarumu i e. Veteris Te-

stamenti). Heller ikke vinder man noget klart Begreb om, hvad

der kan menes ved, nat Paulus forkynder Romerne den afskrif-

terne (o: G. T.) budne Orden«. Volkmar mener derfor, at der

paa det omtalte Sted bør indskydes »aliisu og grunder dette

paa, at Fragmentets Forfaller dog vel vilde paa vort Sted handle

om Indholdet af alle de Breve, som Apostlen havde skrevet til

Menigheder. Medens nu Fragmenlisten udhæver som Hoved-

indholdet af Brevet til Korinthierne Forbudet mod Parlitvistig-

heder, som Hovedindholdet af Brevet lil Gaiaterne Forbudet mod

Omskjærelsen, angiver han, hvad Apostlen positivt har lagt Ro-

merne paa Hjertet (intimans), nemlig ordinem scripturarum o:

det Gamle Testamentes Gang og Væsen ^), men ogsaa det, at

1) s. Rom. III. IV. V, 12. IX—XI.



60

Christus er principium earuvi o: at disse vise hen til ham som

det lløieste og Alt Afsluttende. — Imod Volkmars Udlægning vi-

ser sig imidlertid en Betænkelighed fra de følgende Ord : [aliis]

prolixius scripsit^ de quibus singuUs necesse est ah nohis dispu-

tari\ thi til Forsvar for sin Conjectur giver Volkmar her pro-

lixius en Betydning, som vel vanskeligen lader sig philologisk

begrunde: »Til hine tre Menigheder har Paulus skrevet over

specielle Themata {CorintJuis schisma^ interdicens . . . Galatis

circumcisionem, Romanisene, intimans^ aliis prolixius scripsit),

men til alle de øvrige over almindeligere » ; og nu antager han

ligesom ved L. 39 Udeladelsen af et n (non) foran necesse est:

»men om dette, nemlig quæ P. prolixius scripsit, er det ikke

nødvendigt at handle \idere i Detail« ^). Derved bringes man

dog tilbage lil at overveie, om ikke Indskydelsen af '^Pauluso

mellem intimans og prolixius skulde være rigtigere (hvad ogsaa

Hilgenfeld, der Kanon S. 40 foretrækker), og om ikke hele

Stedets Mening kunde gjcngives paa følgende Maade: »Først af

Alt har Paulus skrevet lil Corinthierne , Gaiaterne og Romerne;

i Brevene til Corinthierne forbyder han Partispaltningerne, I

Brevet til Gaiaterne Omskjærelsen , i Brevet lil Romerne ind-

skjærper han det Gamle Testamentes Orden og Væsen, men til-

lige, hvorledes Alt viser hen til Christus som det Høieste og

Alt Afsluttende. Disse Breve ere de udførligste (og betydeligste

af alle de paulinske Breve), og derfor er det nødvendigt nøiere

at oplyse deres Indhold i det Enkelte. Dette »de quibus sin-

guUs necesse est ab nobis disputari« refererer sig da til en Hen-

sigt, som Forfatteren vilde udføre senere, maaskee i nærværende

Alhandling, maaskee ved anden Leilighed. Saaledes behøves

ikke Indskydelsen af noget non. — Wieseler fortolker, a. St,

S. 826: »iiber vvelche (nåmiich Corinlhier-, Gaiater- und Ro-

merbriefe) als einzelne von uns verhandelt wurde, wie noth-

Volkmar, Anhang S. 350.
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wendig isl.« Men man maatle da have ventet necessefuit eller

erat, ikke est.

Foran Cum ipse heatus maa man sætte et Punktum; tiii

nu begynder en ny Tanke. Til Forsa'tningen Ciøn tpse . . .

scrihat svarer som Eftersætning: nna tamen . . . dinoscitnr\

og verum Corinthiis . . . iteretur maa betragtes som en Paren-

thcs; altsaa: Skjøndt Paulus, følgende sin l'orgjænger Johannes'

Exempel (ordinem o: Fremgangsmaade), skriver, navnlig kun til

syv Menigheder, erkjendes det dog, at kun een Menighed er

udbredt over den hele Jordens Kreds; thi ogsaa Johannes i

Apokalypsen, endskjøndt han skriver til syv Menigheder, taler

dog til alle.« Ved Parenthesen verum Corinthiis & Thessaloni-

censihus licet præ correptione iteretur'^) er det klart, at Frag-

mentets Forfatter vil vise, hvorledes Syvtallet, uagtet der foruden

de nævnte syv Breve endnu haves to andre Breve af Paulus,

dog ikke er overskredet, thi disse to Breve ere skrevne til to

af de syv Menigheder, som allerede vare nævnte.

Man behøver ikke som f. Ex. Zimmermann (s. K. Wieseler,

St. u. Kr. 1847, S. 826, Anm. 6) at forstaae Fragmentistens Ord

nsequens prædecessoris sui Johannis ordinenn^ saaledes, som om

han antog, at Johannes' syv apocalyptiske Breve vare skrevne

før alle de paulinske Breve. Endskjøndt en saadan Vildfarelse

ikke vilde være uden Analogie (saaledes lader jo Epiphanius

hæres. 51 Apocalypsen være affattet i Keiser Claudius' Tid), er

der dog ingen Grund — siger Wieseler — til at lillægge vor

Forfatter den , da man saa ogsaa maatte tillægge ham den un-

derlige Forestilling, at, fordi Johannes havde skrevet til syv Me-

nigheder, havde ogsaa Paulus kun villet skrive til syv Menig-

heder. Men ved at Johannes kaldes prædecessor Pauli, tænkes

der kun paa, at Johannes var tidligere Apostel, end Paulus, s.

Gal. 1, 17. {o'i TtQo åfiov dnoazoloi) , og Sammenstillingen af

•) »Men til Corinthierne og Thessalonicenserne — endskjondt som Dadel —
(om correptio s. foran S. 40) gjentages (iterelur er maaskee opstaaet ved

falsk Udtale af iteratur) Skrivelsen.«
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Johannes' sjv apokalyptiske IJreve med Pauli Breve til syv Me-

nigheder er kun en Sammenligning M — ikke Angivelse af et

Motiv for Paulus til at skrive Breve kun til syv Menigheder^).

Den Orden, hvori disse Pauli Breve her opregnes, er be-

synderlig nok, da den afviger fra alle andre. Det er rimeligt,

at Forfatteren til Fragmentet har villet, som Volkmar mener,

have den hele passus tænkt tabellarisk , og at han derfor har

sat 2^nwa, secunda etc, , medens Sætningens Construction for-

drede yrimam^ secundam etc. At der er lagt Vægt paa Række-

følgen, sees af Tilføielsen L. 60: ordine tali. »Den romerske

Menighed er for Fragmentisten den vigtigste, den syvende af de

syv, hvilke Apostlen har udmærket. De andre ere vel ordnede

ligeledes efter en Rang, saa at først nævnes Hovedstæderne i

Provindserne: Corinth i Achaia, Ephesus i Asien, Philippi i Ma-

cedonien. Nu komme Menighederne af anden, ligeoverfor Rom

af tredie Rang. Rom er for Fragmentisten Urbs xar s§oxrit' (38).

Apostlenes Historie interesserer ham fortrinsviis , forsaavidt den

hænger sammen med Rom. Derfor minder han særskilt om

passio Petri — der vel kun kan være tænkt i Rom — , om pro-

fectio Pauli ab Crbe (37 f.). Sig. L. 7.S sqq.«-'')

Efter de 7 (9) Breve til Menigheder følge nu fire til enkelte

Personer. Overgangen til disse dannes ved Brevet til Philemon,

') »Die Vergleichnng der sleben Briefe des Paulus mit der Offenbarung

wurde dadurch bewiesen, dass in der OHenbaruiig selbst das den sieben

Gemeinden Gesagte mit den Worten 2, 23: xal yvoiaovxtti nuaav al ix-

xktjaiai, auf alle Gemeinden ausgedebnt ward." Credner, Zur Gesch. d.

Kanons 1847, S. 86.

") Forresten maa dog bemærkes, at en saadan »underlig« Forestilling ikke

ligger hine Tiders Tænkemaade saa fjern. Saaledes siger Victorinus Pe-

tavionensis (Biskop f Pettau i Steirmark, det gamle Pannonium omtrent

290 efter Chr.) om Paulus: »Postea (non nisi) singulaiibus personis

scripsit, ne excederet modum septem ecclesiarum« (s. Cave, Script, ec-

clesiast. Eistor. lit., p. 96). Ogsaa Cyprian De exhort. martyr, c. 2. Adv.

Jud. 1, 20) fandt Paulus' og Johannes' syv Breve præfigurerede i de syv

Sønner I Sam. 2, 5.

3) Volkmar, Anhang § 168. 170.
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formodentlig fordi del foruden til Pliilemon ogsaa var adresseret

til Appia og til Archippos og til Menigheden i Philemons Huus

(Philem. 2). Disse Breve vare imidlertid dog altid skrevne kun

til Privatpersoner og fremgaaede af Pauli Hengivenhed og Kjær-

Hghed {pro afectu et dilectioné) mod disse. Derfor syntes det

Fragmenlislen nødvendigt at tilføie , at de alligevel staae i An-

seelse i den katholske lurke ') og ere helligede in ordinatione

ecclesiasticæ disciplinæ o: deres Anseelse grunder sig paa, al

den kirkelige Forfatning eller Menighedernes Indretning er ble-

ven reguleret efter dem. Det er nok muligt, at der i de anførte

Ord hgger Antydning om en Modsigelse , som kan have været

reist fra enkelte Sider imod Pastoralbrevenes Optagelse i Kanon,

forsaavidt de egentlig kun vare Privatskrivelser-).

Eflerat saaledes de 13 ægte Breve af Paulus ere blevne

omtalte, følger nu:

V. Fertur etiam ad Laudicenses ,
alia ad Alexandrinos,

Pauli nomine Jinctæ ad hceresem Marciouis , et alia phira
,
quæ

in catholicam ecclesiam recipi non potest. Fel enim cuvi melle

tnisceri non congruit.

Epistola sane Judæ et superscripti Johannis duas in ca-

tholica habentur, et (ut?J Sapientia ab amids Salonionis in ho-

norem ipsius scripta.

VI. Apocalypse[s] etiam Johan[n]is et Petri tantian reci-

pimus^ quam quidam ex nostris legi in ecclesia nolunt. Pasto-

rem vero nuperrime etc.

') Wieseler o. A. vilde læse ad honorem, men dette er en unødvendig og

urigtig Rettelse.

2) »Quant aux épitres å Philémon, h Tite et å Timolhée, que l'apotre écri-

vit par amitié pour ces personnes, elles ont recu lenr consécration dans

l'organisaUon de la discipline ecclésiastique. Cela veut dire, sans doute,

que ces épitres, par le fait, que l'église y a puisé les principes de son

gouvernement, de lettres particuliéres qu'elles étaient dans l'origine, sont

egalement devenues des documents publics etofficiels" Beuss, Hist. du

Canon des écritures saintes, 18G3 p. 83.
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Saaledes ordner Volkniar denne Deel af Texteu, hvorved

han understøtter sin Mening om, at der fra L. 63—70 handles

om Breve, hvis Ægthed benægles eller hctvixles; og ;it der fra

L. 71—80 handles om de apokalyptiske Skrifter. Imidlertid kan

Forbindelsen af de enkelte Sætninger og Ord ogsaa ordnes paa

en anden Maade, hvorom vi strax skulle give nærmere Oplys-

ning.

Saameget er uomtvisteligt, at L. 63—67 (Fertur — — con-

gruit) — efter den af Volkmar fulgte Text — omtales to navn-

givne Breve, et til Laudicenserne og et til Alexandrinerne, der

ere opdigtede i Pauli rsavn, og at der ogsaa gives flere andre

Skrifter, som ikke kunne antages i den almindelige Kirke, da

det ikke sommer sig at blande Galde sammen med Honning.

Fertur etiam (se. epistolai ad Laudicenses. At Ordet fer-

lur, ligesom qéofTai. qsoo^fvri etc. bruges om et Skrift i Be-

tydning af: »er i Omlob, haves og er bekjeudt«, derpaa vil man

finde Exenipler hos IJieronynuis. Catal. lo: fertur et secunda

ejus (Clemenlis) nomine epistola, quæ a veteribus reprobatur;

Origines, Comm. Ma.tth. T. XI\ . 111 p. 6i4: -/.at uno nroz qs-

oo,usi'rjg ^iv si' tf^ ixx/.rjGicc yocufriC, ov naou nåfJi ås ofio/.o-

yovfitf'j]c iipcti ^fia;'. Conir. Celsum 6, 36 ovdafiov tfjov åv zaig

STtxlrjdKxiq qsgofiéi wy ivay/sJ.iæi^] Euseh. h. c. 3, 25: xi\v (ft-

QOfiévi^v ^Icoccviov TXQOTéQav sni<yTO?.r/)' — /' qfoofiéft] Bcégia^a

sntGTo?.Tj] Socrates h. e. 3, 7 ^SigiyévTjc åé nuvTuyor ulv sv lo'i^

(ftQOfisyoic uviov ^i^'/Aok:] etc. — Laudicenses for Laodicenses

er gammel Skrivemaade. Saaledes i God. Boern. efter Brevet

til Philemon : Ad Laudicenses incipit epistola. Der er Rimelig-

hed for, at i Fragmentet er meent hiint apocryphiske Brev, som

fører dette Navn, og om hvilkel Hier. de vir. ill. 5 siger: Le-

gunl quidem et (epistolam) ad Laodicenses, sed ab omnibus ex-

plodilur ^i. Derom hersker ogsaa temmelig Eensstemmighed ; men

*) Forstyrrende og misledende er Eilgenfelds Yltrincer iDer Kanon etc. S.

42): "Das Verzeichniss weisst sclion iiier als marcionitische Erdichtungen
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langt større Ueniglied findes om, Inilkel Brev skal forstaaes ved

ep. ad Alexandrinos. Et saadant Drev nævnes nemlig ellers

aldrig. Da der i Fragmentet ikke omtales Brevet til Hebræerne,

et Skrift, der var saa lidligt og saa almindeligt udbredt, at det

maa vække Forundring, dersom del aldeles ikke var omtalt i vorlDo-

cumeni; da Hebræerbrevet, hvad der stedse finder flere Forsvarere,

egentlig synes bestemt nærmest for Jodechristne i Alexandrien]

og da delle Brevs paulinske Æglhed navnlig i den vesterlandske

Kirke fandt en tidlig og langvarig Modsigelse, vilde man være

fuldkommen beføiet til at anlage, at ved Fragmentislens epistola

ad Alexandrinos skulde forstaaes det i vor Kanon saakaldle Brev

til Hebræerne, dersom ikke Fragmentislens øvrige Yltringer ved

denne Leilighed vakle Betænkeligheder imod denne Antagelse.

Af mindre Betydning er her den Omstændighed, at Brevet ad

Alexandrinos siges opdigtet i Pauli Navn, medens Hebræer-

brevet jo ikke angiver Paulus som sin Forfatter. Thi det er

muligt, al Fragmentisten kunde have anseet den Lighed, som

Hebræerbrevel i nogle Henseender frembød med Paulus' Breve

og Læremaade, for bevirket ved en forsællig Opdiglning. Der-

imod har det en ganske anden Vanskelighed at forstaae, hvor-

ledes han, dersom han ved ep. ad Alexandrinos havde tænkt

paa Brevet til Hebræerne, kunde kalde dette Brev ligesom

Laodicenserbrevet, opdigtet ad hæresim Marcioms. Thi skulde

dette sige, at disse Breve vare opdigtede i Pauli Navn, til

Ounst for tVlarcions kjætterske Anskuelser, da passer dette jo

den Brief an die Laodicener, d. h. åen Ephesier-Brief in dem Kanon

Marcions nnd »den Brief an die Alexandrinern, womit nur der Hebriier-

brief gemeint seyn iiann, gånzlich ab.« Thi dersom Laodicenserbrevet

hos Marcion er vort »Brev til Ephesierne% da anerkjender jo Fragmentisten

delte som paulinsk, Lin 51. Dersom derimod "Brevet til Laodicenserne"

hos Marcion er et andet end vort kanoniske Brev til Ephesierne (saaledes som

man kunde troe paa Grund af Epiphan hær. 42, 9), da har det ikke været

det nu bekjendte apokryphiske Brev til Laodicenserne, efterdi hvad

Epiphanius anforer af Marcions "Brev til Laodicenserne'), ikke staaer i

dette Apokryph (medens det derimod staaer i Eph. IV, 5, 6).

5
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langt fra ikke paa disse Breve, og at underforstaae ad hæresim

Marcionis refutandam [&om Guericke vil, Einl. S. 595, Anm,,

hvor han dog ogsaa foreslaaer, at man maaskee kan udtyde ad

(hær. 31,) ved contra eller quoad, i Lighed med det græske xaia

eller ngog (!), er ligesaa vilkaarligt som at forandre ad til ad-

versus. Derfor har Flere som [Bleek Comment. z. Br. an die

Helråer 1, 123) og Credner [Zur Gesch. des Kan. S 89) antaget,

at Brevet ad Alexandrinos har været et os ubekjendl og ube-

tydeligt Skrift, som bar Paulus' Navn og senere er gaaet tabt.

Men den ovenanførte Betragtning, at Brevet til Hebræerne, der

allerede var bleven benyttet af den romerske Clemens i hans

Brev til Korinlhierne, og som, trods den langvarige Modstand,

det fandt i den vesterlandske Kirke, dog — og blandt Andet

netop paa Grund deraf — ikke synes al kunne være blevet

forbigaaet med Taushed af Forfatteren lil vort Fragment, har

alligevel bevæget Credner i hans senere Behandling af dette

Docuraent (Gesch. des NT .K. 1860, S. 161) o. A., sig. VoUanar,

Anhang S. 361, Wteseler (St. ii. Ivr. 1856, S. 96 f.) til at fast-

holde Meningen om , at ep. ad. Alexandrinos er paa vort Sted

at forstaae om Brevet til Hebræerne. Den Misbrug, som Mar-

cioniter og andre Secterere kunne have gjort af dette Skrift

netop ved den Tid, som Forf. til Fragmentet skrev, har rimelig-

viis havt Indflydelse paa hans og mange samtidige vesterlandske

Christnes Dom ^) over et Skrift, hvis Forfatter ved at omtale

Timotheus (Hebr. 13, 23) og ved andre Antydninger synes at

have villet udgive sig for Paulus, skjøndt det ingenlunde be-

høver at have ligget i den Mands Hensigt, som har skrevet

Bre\et til Hebræerne, at \ille falskeligen tillægge sig denne

Apostels Autoritet-).

') "So musste", siger Sug, Einl. Il 482 "tlamit ein eigensinniger Mann

seine Rectitglaubigkeit behaupte, sicli der Apostel selbst beqvenien,

ein Ketzer zu werden.« (Hug antager naturligviis som god Katliolii\

Hebræerbrevet for Paulus' Værk).

^) Forresten kunde der, dersom man turde forandre fincte til Cucta, ogsaa
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Dorsom den Formodning iovript skulde være rigtig, at ved

ep. ad Al. skal være meent Hrcvet til Hebræerne, da have vi

her et meget gammelt Vidnesbyrd for den Mening, al Hebræer-

brevet har været bestemt nærmest for jødiske Chrislne i Alexan-

drien^), og ikke i Palæstina, hvor man sædvanligen har villet

søge dels første Læsere.

Foruden de to nævnte Breve hedder det nu: c.t alia plura

(se. feruntur), quæ in ecclesiam recipi non potest. Denne

Singularis antager Wieseler (SI. u. Kr. 1847, S. 829) for en tanke-

løs Skrivfeil istedetfor possunt, paa Grund af at Afskriveren holdt

quæ for sing. gen. femin. Men Credner (Gesch. S. 155 Anm.)

ligesom Guericke{K\n\.?>. 593) antager det for en Græcisme, hvorved

neutr. plur. sættes med Verbum i sing. (sig. Botticher i Zeitschr.

f. Luth. Theol. 1854 S. 128, der i sin .(Tilbageoversættelse« paa

Græsk sætter: « tlq x^v xadohxr^v ixxXrjaiaf naQala^^avsGd^ai

ov di'n'aTai). — Fel enim cum melle misceri non congruit. At

finde i disse Ord en Allusion til Hebr. 12, 15 [Hug, Einl. S. 482,

2ler Th.) er ikke rimeligt, naar man sammenligner dette Sted

med Fragmentets Ord, og man tager Hensyn til, at Fragmenlislen

enten har forbigaaet l'revet til Hebræerne eller (under Navn af

Brevet til Alexandrinerne) har forkastet det som kjætlersk, altsaa

i intet Tilfælde havde Anledning til at gjøre nogen Anvendelse

af hiinl Skrift. I og for sig vilde Ordspillet (fel—melle) vel ikke

være slaaende nok til al bevise vort Fragments oprindelige Affat-

telse paa Latin, men i Forening med andre Omstændigheder

tænkes følgende Construction af de foran anførte Linier, hvorved endeel

Vanskeligheder, som ere blevne fremhævede, vilde bortfalde:

Fertur etiavi [epistola] ad Laodicenses, alia ad Alexandrinos. Pauli

nomine fincta ad hæresim Marcionis et alia plura, quæ etc.

"Der haves ogsaa et Brev til Laodicenserne, et andet til Alexandrinerne.

Under Pauli Navn ere ogsaa mange andre Skrifter opdigtede 1 det

Marcionitiske Kjætteries Interesse, hvilke ikke etc.»

S. min Afhandling om Hebræerbrevet i N. Theol. Tidsskrift, 1857.

5"
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faaer vistnok ogsaa dette nogen Vægt til at antage Latin for det

Sprog, hvori Fragmentet oprindeligen var aflattel.

Vi have ovenfor bemærket , at Volkmar ikke her slutter et

Afsnit, men henfører det umiddelbart Følgende: Epistola sane

Judæ — — — in honorern ipsius scripta til det samme Afsnit,

hvor der handles om de uægte paulinske Breve. Derved vinder

han Understøttelse for sin Mening om, at Fragmentisten ved

at anvise Judæ Brev og to Johannesbreve denne Plads ogsaa

paa denne Maade har bekræftet, hvad Volkmar uddrager af hans

Yttringer om disse Skrifter, nemlig at der vistnok ogsaa haves

et Brev af Judas og to af Johannes, men at disse Skrifter kun

bære hine Aposllers jN'avn, ligesom «Vnsdomme7i» bærer Salomes

Navn, uagtet dette Skrift ikke er forfattet af Salomo, men af

nogle blandt Salomos Venner, der have benævnt det efter den

jødiske Konge til dennes Ære. I det femte Afsnit handles

saaledes overhovedet om Breve, der enten aldeles ikke eller kun

middelbart kunne gjælde for apostoliske Skrifter. Medens imid-

lertid Brevet til Laodicenserne og Brevet til Alexandrierne ere

ikke blot uægte, men kjætterske Skrifter, siges der om Judas'

og Johannes' Breve, at de vel ikke ere anderledes ægte Skrifter

af disse Apostle, end Salomos Viisdom er et Skrift af Salomo,

men de udelukkes ikke fra det INye Testamentes Samling.

For at bringe denne Mening ud af den omhandlede Passus

er det nu forst nødvendigt at forandre et sapientia til ut sapi-

entia. Denne Forandring billiges imidlertid ikke blot af Credner

men ogsaa af Wieseler o. A., som dog finde en ganske anden

Mening i Lin. 68 ff. Saaledes protesterer Wieseler imod at hen-

føre ut sapientia etc. til det Foregaaende og vil derimod for-

binde det med det Efterfølgende; han læser altsaa:

Epistola sane Judæ et — Johannis . . . in catholica

liabentur. Ut Sapientia ah amicis Salomonis in honorern

ipsius scripta, Apocalypsis etiarn Johannis [se. in catho-

lica ecclesia habetur].

istedetfor at Volkmar og Credner tage Epistola sane Judæ etc.
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i Betydning af en Tvivl om Jiidæ og Johannesbrevenes Ret til

Optagelse i Kirkens Kanon M
,

paa Grund af, al de dog kun

uegentlig bære de nævnte Apostles iXavn, vil Wieseler have

sane forstaaet som en Bekræftelse [der Brief Judæ allerdings etc.

befinden sich inderKirche] i Modsætning til de nærmest foran-

nævnte uægte, Paulus underskudte Breve. Medens nu saaledes

Fragmentet afgiver et bekræftende Vidnesbyrd for Judæ Brev og

to Johannesbreve, udsiger det den Dom over Apokcdypseyi, som

Credner og V'olkmar efter den af dem foretrukne Construction

lader Fragmentisten fælde over hine to Breve. Denne Wieselerske

Maadt; at forbinde Fragmentets Ytlringer forskaffer ikke blot

den Fordeel, at disse komme i større Overeensstemmelse med

en Anskuelse om Johannes' Apokalypse, som allerede Dionysius

Alexandrinus gjorde gjældende og som siden efter lige til vore

Dage har fundet mange Forsvarere , at dette Skrift nemlig ikke

er el Værk af Apostlen Johannes; men den finder ogsaa en

Anbefaling for sig derved, al etiam efter Apocalypsis anbringes

mere passende, end naar ut sapientia etc. henføres til del Forbi-

gaaende og et nyt Afsnit begynder med:

1^^ Apocalypsis eller Apocalypses etiam Johannis et Petri

tantum recipimus »

,

da man i saa Tilfælde snarere skulde have ventet: vpræter^)

Apocalypsin Johannis etiam Apocalypsin Petri recipimus.

»

Forsaavidt maatte nu den af Wieseler foreslaaede Forbindelse

synes at have Fortrinnet; men hvorledes lader nu det Følgende:

et Petri tantum recipimus^ quara quidam ex nostris legi in

ecclesia nolunt sig forene dermed? — Her sammenhobe sig en

Mængde Vanskeligheder, hvilke det ikke er lykkedes at løse,

men som kun gjøre det mere indlysende , hvorfor den af

Credner og Volkmar antagne Forbindelse af ut sapientia (forud-

') Vi bruge dette Ord for Kortheds Sk\id, skjondt det til liiin Tiil . da

Fragmentet blev forfattet, som ovenfor er bemærket, ikke anvendtes i

denne Betydning.

») s. Wieseler St. u. Kr. 1856 S. 83 f.
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sat, at der skal læses ut) med Epistola sane Judæ etc. bliver

nødvendig.

1 sin Afhandling St. u. Kr. 1847, S. 848 havde Wieseler

foreslaaet at oversætte : et Petri tantum recipimus etc. saaledes

:

«0g af Petrus antage vi Ligesaamegel [nemlig som af den

umiddelbart foran nævnte Johannes, altsaa to Breve og en Apo-

kal}'pse] , hvilken Nogle af Vore ikke ville, at der maa læses i

Kirken.« Det Tvungne og Utilladelige i denne Construction,

der forsvares ved Henviisning til Lin. 81 Arsinoi . . . nihil

recipimus, indsees allerede deraf, at Lilche {Einl. in die Offenb.

Joh., 2te Aufl. S. 242), som billiger den, dog anseer det for

nødvendigt at indskyde i Texten de ovenfor til nærmere Op-

lysning tilføiede Ord: >iscilicet epistolas diias et Apocalypsin,

for i det sidstnævnte Ord at tinde Noget, hvortil quam kan

referere sig. Dersom en saadan Indskydelse kan tillades, hvor-

for da ikke hellere vælge den af Thiersch [Versuch zur Her-

stellung etc. S. 385) foreslaaede Læsemaade: Et Petri iinam

recipimus, secundam eller alteram quidam ex nostris legi in

ecclesia nolunt — ? Herved vindes jo ikke blot, at man bliver den

ubeleilige Apocalypsis Petri — der ellers kun omtales som et

apokryphisk Skrift — ganske qvit, men tillige faaer Fragmentet

til at give Vidnesbyrd for hegge Petri Breve — hvilke ellers jo

siet ikke omtales i Fragmentet — og den Oplysning, at

Andet Petri Brev ikke erkjendes af Alle — hvad der jo ikke kan

vække Forundring, efterdi det ligefra den første Gang det næv-

nes (Origines hos Euseb. h. e. 6 , 25) regnes til Antilegomena.

Men hermed er jo kun Døren aabnet for alle den Slags Vilkaar-

ligheder, hvilke dog den nyere Kritik med Rette har erklæret

for utilbørlige og forkastelige.

I sin senere Afhandling, St. u. Kr. 1856, S. 86 har Wieseler

selv omtvivlet Rigtigheden af sin nysnævnte Udlægning, hvorved

dog altid Petri Apokalypsis kom til en Anerkjendelse, hvilken

dette Skrift ellers savner, og henstillet, om det dog ikke skulde

være at forelrække, at man istedetfor tantum læste unam se.



71

epistolavi] altsaa: »Af Petrus antage \i <?e^ Brev [nalurligviis det

første), hvilket Nogle af Vore dog ikke ville, al det skal læses

i Menigheden.') Til at begrunde denne nye Conjectur beraaber

W. sig paa, at Forandringen af tantum til unam ikke kan ansees

for al være altfor dristig i et Haandskrift af den Beskaffenhed

som det foreliggende; fremdeles, al det dog vilde være altfor

besynderligt, dersom i en christelig — og dertil en romersk —
Menighed Petrus' Apokalypse skulde være bleven erklæret for

kanonisk, medens det første Petri Brev skulde være aldeles

forbigaaet og derved sat udenfor Kanon. Hvad imidlertid den

sidstnævnte Grund angaaer, da liar man sogt at fjerne den ved

at bemærke, at Petrus' første Brev muligviis dog ikke har været

uomtalt i vort Document, fordi det ikke findes i dette, som det

DU foreligger os. Saaledes anseer Weiss i sin Recension af

Credners Gesch. d. K. i ISt. u. Kr. 1863, 3die H. S. 600 det

for rimeligt, at 1ste Petri Brev kan være blevet omtalt ved

Marcusevangeliet paa en lignende Maade, som Johannes' 1ste Brev

eller, om man \il. Johannesbrevene nu findes omtalte i Frag-

mentet paa det Sted, hvor der udførligere handles om Johannes-

evangeliet. Hvad derimod Forandringen af tantum til unam an-

gaaer, da maa det ansees for en Conjectur, der, om den end-

ogsaa med Hensyn til andre Forskrivninger i Texten indrøm-

medes som mulig, her dog maa afvises, paa Grund af det Føl-

gende : quara quidam ex nostris legi in ecclesia nolunt. Der-

som nemlig dette Udtryk skal sige, at Nogle i Kirken tvivlede

om Ægtheden af første Petri Brev . da var det en besynderlig

Maade, som Fragmentisten havde valgt til at udtrykke dette ; og

en saadan Tvivls Tilstedeværelse er ellers aldeles ubekjendl (thi

Marcioniters og Paulicianers Forkastelse af Brevet grundede sig

ikke paa Tvivl om dets Ægthed). Men dersom Meningen af

^degi in ecclesia nolunt'^ er, at Nogle vel anerkjendte Petrus'

første Brev for ægte, men ikke for skikket til offentlig Læsning

i Kirken, da vilde man forgjæves søge et andet Exempel paa,

at el Brev, som anerkjendtes for ægte apostolisk, var blevel
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nægtet Adkomst til at læses for Menighederne. Dog kunde

man jo heraabe sig paa, at i Canones opostol. 85 Qndes et saa-

dant Torbiid med Hensyn til Constitutiones Apostolicæ
; men

herved er at mærke, at dette Forbud grunder sig paa, at det

sidstnævnte Skrift deels var bestemt for Kirkens Forstandere,

ikke for Menigheden, deels indeholdt Hemmeligheder^); medens

man forgjæves vil i første Petri Brev søge efter Steder, som

enten skulde indskrænke Brevels Bestemmelse blot til Kirkens

Lærere og Forstandere, eller hvis Indhold ikke skulde egne sig

til at blive meddeelt alle Christne. Forsaavidt man vilde sige,

at det jo kun var Nogle [quidam] i Menigheden, som ansaae

Brevets offentlige Benyttelse utilraadelig, og at man ikke kan

vide, hvorvidt f. Ex. Steder som 1ste Petri, 3, 19 f. have fore-

kommet disse Personer at være af den Art, at de vilde have

Brevets Læsning indskrænket til Privatbrug, da lober dette jo

ud paa blot Gisning.

Derimod trykkes den Udlægning og den Forbindelse, som

Volkmar foreslaaer for Lin. 71 (Apocalypse[sJ] — Lin. 73 (noiunt)

langtfra ikke af saa store Vanskeligheder. Det er fuldkommen

overeensstemmende med hele den ældste Christenheds Anskuelse,

at Johannes' Apokalypse i vort Fragment erklæres for antagen i

Kirken, d. v. s. betragtes som apostolisk og kanonisk. Tvivlene

derom lære vi først at kjende i tredie Aarhundrede, da dette

Skrifts Misbrug til Støtte for en sværmerisk og cras Chili asme

gjorde flere Kirkelærere som Dionysius Alexandrinus og Andre

tilbøielige til at henvise til en hidtil i Kirken overseet Benægtelse

af Apokalypsens apostoliske Ægthed og at gjore Rigtigheden af

den iMening, at Apokalypsen hidrørte fra en anden Forfatter,

sandsynlig. I Midten af 2det Aarh. vare saadanne Tvivl endnu

ubekjendte. Paa den anden Side vide vi, at der virkelig existerede

') Can. apost. 85: xal al (fiarayat i/ulf rol? Iniaxonoig (h ' f/uol

KXi^^ivioi iv oxTU) ^i^Xioig TiQoaniifuivtjuivni,, (Vf ov XQrj dr/fioattvfn'

inl ndvTUiv di« zn iv avjal? fivanxu.



73

i det andet Anrli. en saakaldet ^TtoxcD.vipic fJéroov. Clemens

af Alexandrien har meddoolt nogle Steder at' dette Skrift fra

Excerpterne af Gnostikeren Tlieodotus (ed. Sylb. p. 801 s.) og skal

selv — ifølge Eusehius h. e. 6, 14 — have commenteret over den

i sine Ilypotyposer. Eusebius opregner Peters Apokaiypsis h. c. 3. 25

blandt vod^a ved Siden af Hermas' Pastor, IJarnabas' IJrev o. a.

Endelig see vi af Sozomenos h. e. VII, 19, at endnu til lians

Tid blev Peters Apokalypse, «uagtet den var forkastet som uægte

af de Gamle, læst i nogle Kirker i Palæstina eengang aarlig

£v tfj i^,usQa nciQrtaxtvrjQ (o: Fredagen i den stille Uge)«. — Hvor-

ledes skulde der da være nogen Vanskelighed i Antagelsen af,

at et saadant Skrift ogsaa kan have til sin Tid fundet Bifald

og være blevet benyttet i den vesterlandske og romerske Kirke,

skjøndt ikke med almindelig Billigelse? Vor Forfatter synes selv at

have skjænket Peters Apokalypse samme Anseelse som Johan-

nes' Apokalypse, men han tilføier, at der var Nogle, som ikke

vilde indrømme det førstnævnte Skrift Adkomst til at læses i

Kirken. — Derimod erklærer han nu, at andre moderne Prophe-

tier som f. Ex. Hermas' Pastor, og endnu mindre Katafrygcrnes

(Montanisternes) Orakler, ikke kunne antages i Kirken. Saaledes

har Fragmentisten i det af Volkmar som Vile Afsnit betegnede

Stykke sammenfattet de apokalyptiske Skrifter, hvorom der alene

kunde være Tale : Johannes', Peters Apokalypse og Hermas' Pastor.

Men for bedre at oversee Sammenhængen mellem Lin. 68-73

have vi opsat at betragte Lin. 68-70, hvilke vi nu derfor ville

skjænke en nærmere Opmærksomhed.

I Fragmentet læses Lin. 68 epistola sane jude et super-

scrictio johannis duas in catholica habentiir et sapientia ab

amicis solomoyiis in honorem ipsius scripta. Herved er nu først

at mærke, at superscrictio i ethvert Tilfælde maa ansees for

Feilskrift. Muratori vilde læse superscripti\ Credner i sit Skrift

:

Zur Gescli. der Kanon, 1847 S. 76" superscriptæ Johannis duce,

derimod i sit senere Værk, Gesch. das N. T. Kanon 1860

S. 157: et superscriptione Johannis duce; Volkmar, Anhang,
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S. 350: et super scripti Johannis duas in catholica habentur.

Ogs;ia Wieseler ^i. u. Kr. 1847, S. 842 læser: superscripti. Denne

Læsemaade maa ansees for at fortjene Fortrinnet; ved super-

scripti betegnes Johannes som den Forfatter, der allerede oven-

for Lin. 9. 15. 27, men ogsaa Lin. 48. 49. 67*) er bleven om-

talt, hvorimod superscriptæ alene kunde give en Mening, dersom

del toges i samme Betydning som inscriptæ, d. v. s. i Over-

skriften betegnede som Johannes'; men dertil er man ikke be-

føiet. At forandre duas til duæ er ufornødent, hvad ogsaa

Credner Theol. Jahrh. 1857^ S. 301 har bemærket, da det lader

sig forklare == åvdg (wsom africansk (?) Latin«, Credner) i Lig-

hed med uTQtdg» og kan være brugt substantivisk i Betydning

af Tohed, Par] for denne Udlægning taler, at den ogsaa finder

sin Anvendelse Lin. 60 {ad Titum una et ad Timotheum duas).

Derefter spørges der: hvilke to Johannesbreve menes her? Paa

Grund af, at Fragmentisten ikke kunde have undladt al omtale

paa denne Plads Isle Johannesbrev, har man meent, at han

ved de to Johannesbreve enten har forstaaet 1ste Joiiannes' og

2det Johannes', med Forblgaaelse af 3die Johannes', eller —
ligesom Irenæus adv. hær. 3, 6, 8 anseet 2det Johannes for at

være en Bestanddeel af 1ste Joh. — og da betegnet 3die Joh.

son) det ene af <'Dyaden». Men det er ubegribeligt, at Nogen

skulde have betragtet 2det Joh. som en Bestanddeel af 1ste Joh,

og naar man i denne Henseende beraaber sig paa Irenæus, der

paa det anførte Sted i sit Værk adv. hær. anfører 2 Joh. 7. 8

som et Citat af 1ste Joh. (Et discipulus ej'us [Domini] Jeannes

in prædicta — nemlig 1ste Joh. — epistola fugere eos præcepit

dicens: Midti seductores exierunt in hunc mundum etc.) , da

overseer man, at dette ikke er andet end en Hnkommelsesfeil,

') Ogsaa deraf, al FoiraUereii til de to Joliaiinesbreve kaldes super scriptus

Johannes, uden at der gjøres nogen Forskjel mellem den Johannes, der

er omtalt Lin. 9. 1;"). 27 og den Johannes, der er omtalt Lin. 48. 4iJ. 57,

sees, at Fragmentisten i det Mindste ikke har været sig nogen Forskjcl-

lighed bevidst mellem disse Personer.
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hvori Kirkefaderen har ^'jort sig skyldig. — At Fragmentisten

paa vorl Sted ikke kunde have undladt al omtale Iste Joh., tør

man ikke ansee for saa aldeles afgjort; thi tidligere, Lin. 28,

har han jo ikke blot omtalt Johannes Breve, men ogsaa ud-

skrevet de første Linier af 1ste Johannesbrev. Nu er det vel

sandt, at iiisl opregnes det første Johannesbrev ikke i lla^kken

af de apostoliske Skrifter, men paakaldes til IJeviis for, at Evan-

geliet er skrevet af et Øievidne, og det burde derfor egentlig

nævnes her igjen, hvor der jo synes at angives, hvilke apostoliske

Breve der foruden de pauHnske antages i Kirken. Men, da vi

dog ikke med fuldkommen Sikkerhed kjende Hensigten med den

foreliggende Opgivelse af Kirkens kanoniske Skrifter, kunde del

muligen ligge i hele Anlæget, at 1ste Johannesbrev fik sin Om-

tale i Forbindelse med Johannes- Evangeliet, ligesom Isle Petri

Brev i Forbindelse med Marcus-Evangeliet. Saaledes stod der

kun tilbage for Fragmentets Forfaller al omtale 2det og 3die Joh.

paa vort Sted; og, dersom man billiger Læsemaaden ut sapien-

tia ah amicis Salomonius in honorem ipsius scripta , synes der

ikke at kunne være Tvivl om , at netop disse to Breve ere

nævnte, thi om dem, der altid ere blevne henførte til Antiie-

gomerne, kunde det jo nok siges, at de kun bare Johannes' Navn

paa samme Maade, som i^Vnsdo7nmen», der vel ikke var skreven

af Salomo selv, var udført i Salomo's Navn. Derimod er det

utænkeligt, at Fragmenlislen, efteral have benyttet Citatet Isle Jo-

hannes 1, 1 til at godlgjøre Paalideligheden af Johannes-Evangeliet

og Identiteten af Evangelisten Johannes med Forfatteren af 1ste Jo-

hannes' Brev, skulde nogle Linier længere ned i sin Meddelelse

have betegnet 1ste Joh. Brev som et Skrift, der kun paa den

angivne middelbare Maade kunde kaldes Johannes' Værk.

Saaledes anbefaler Meget den Udlægning, at Judæ Brev og

2det og 3die Jobannes' betegnes af Fragmenlislen som Breve,

der vare reciperede i den katholske Kirke (in catholiéa habentur),

uagtet de ikke vare Judas' og den « ovenomtalte » Johannes' Værker,

men kun paa samme Maade, som «Viisdommen» kunde kaldes
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et Værk af Salomo. Spørgsmaalet om, hvilken Bog der skal

forstaaes ved Sapientia ab amicis Salomonift in honorem

ipsius scripta^ besvares imidlerlid forskjelligt , idel Nogle have

antaget, at derved var meent den saakaldte Viisdommens Dog

blandt det G. T.s Apocrypher; Andre, at derved skulde forstaaes

Salomos Ordsprog, der ifølge flere Vidnesbyrd hos Kirkefædrene

betegnes med hint Navn ^) , og hvis Adkomst til at' bære Salo-

mos' Navn, allerede hos Jøderne, paa Grund af Gap. 25 og 30,

var omtvistet. Imod Antagelsen af, at her var meent Viisdom-

mens Bog, er der f. Ex. af Wieseler (i hans Afh. i St. u. Kr. S. 95)

gjort gjældende, at til den Tid, hvor vort Fragmenl angiver sig

og virkelig synes at være forfattet, nemlig i del 2det Aarh. efter

Ghr., antog man neppe del G. T.s Apocrypher for en Bestand-

deel af Kanon »i snævrere Forstand" og at delle maalle imid-

lertid Fragmentisten have gjort, dersom han til Oplysning om,

hvorledes Bøger, som kun middelbart tilhørte deres foregivne

Forfattere, kunde antages i den katholske Kirkes nylest. Sam-

ling, havde henviist til « Viisdommens Bog». iVIen delte: « i snæv-

rere Forsiand», er jo en unødvendig Skjærpelse. Endskjøndt,

man først i 4de Aarh. og følgende Tid regnede det G. T.s Apo-

crypher udtrykkeligen til Kanon, kunde man dog meget tidlig,

da de Christne almindeligen beljente sig af den Alexandrinske

Bibeloversættelse, hvori hine Apocrypher vare optagne, have til-

lagt dem Anseelse som hellige Bøger, hvilket ogsaa lildeels er

en nødvendig Forudsætning for deres senere udtrykkelige Aner-

kjendelse som saadanne.

Men et andel Spørgsmaal reiser sig, som er vigtigere,

nemlig om hiin Forandring af et sapientia etc. til ut sapientia

er lilslrækkeligen motiveret. "Hvo vil bevise," siger Reuss^

') .S'. Wieseler, Stud. u. Krit., 1856, S. 94 I'. Ensehius h e IV, 22 siger, at

ikke blot Hegesippiis, meii ogsaa Ironæus xctl 6 ti«? iov '(co)(c<Uou /^i'"^

TiKvaQfTOf Gn(finv z«? 2alouojvo? naQoi/uUei fxnXovu. Smiign Mclito's

Opregning af det G. T.s Boger, hos Eusehius IV. 26: ... SaXn/mwyoi

naqot/xiai, ^ y.c(t locfia.
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Gescli. der heil. Schr. d. N. T., 2teAusy., S. 290, »at Fragrnenlislen

ikke liar kunnet ansee Sapientta l'or en clirislelig IJog?» —
1 delte Tilfu'lde kunde der ikke være Tale om «Salomos Ord-

sprog", hvis Plads blandt det G. T.s Bøger ikke kunde være

Tvivl underkastet, og derfor ikke kunde være nævnt paa vort

Sled. Mange ansee det imidlertid — saaledes Schleiermacher,

Einl. ins N. T., 1845, S. 54 Anm. — for en ikke mindre grov

Uvidenhed, dersom Fragmentisten havde regnet den almindeligen

til det G. T.s Apocrypher henførte «Viisdommens Bog" blandt

det N. T.s Bøger, saa at de hellere ville antage, at den i Frag-

mentet opregnede i^Sapientian har været et nytestamenlisk

Apocryphon, som er gaaet tabt. Men den formeentlige Uviden-

hed er dog ikke større, end at Lærde som Hugo Grotius (For-

tale til hans Forklaring af «Viisdommens Bog») og H. Grdtz,

[Gescliichte der Juden ^ Leipzig 1856)^ have antaget "Yiisdommens

Bog" for at være oversat og interpoleret af en Christen, medens

Andre baade i ældste og nyeste Tid have forsvaret den Mening,

at den saakaldte «Viisdommens Bogu er et Product fra den

christelige Tid og er af christelig Oprindelse ^). Saameget er

vist, hvad allerede Hieronymus forsikkrede i Fortalen til de

Salomonske Skrifter: ^-Liher Sapientiæ apud Hebræos nusquam

estn, medens derimod denne Bog fra Christendommens ældste

Tider holdtes høit i Ære af dennes Tilhængere-); og det vil

') Petrus Galati7ius (døbt Jode, Franciscanermunk), Arcana verit. cathol.

16(38 1. 1 c. 4. Kirschbaum, Der jiidische Alexandiinismus, Leipzig 1841,

Chr. Weisse, Reden iiber dieZukunft der evangel. Kirche, 1849, S. 233 f.

;

Philosoph. Dogmatik, Bd. 1, S. 136. Die Evangelienfrage, 1856, S. 20G ff.

NoacJc, Ursprung des Christenthums, 1837, Bd. 1, S. 222 ff. Det er ikke

her Stedet til at drøfte de Grunde, hvormed man har forsvaret denne

Paastand (hvilke forresten ere blevne gjendrevne af Nitzsch, Bruch, Grimui).

*) Allerede i de første Aarhundreder , smlign August, de prædest. Sandor.

c. 14: quem sibi ante posuerunt etiam temporibus proximis Apostolorum

egregii tractatores, qui cum testem adhibent, nihil se adhibere, nisi

divinum testimonium cred iderun

L



78

neppe kunne vække nogen særdeles Forundring, dersom Forfat-

teren til vort Fragment og mange af hans Samtidige havde an-

taget dette Skrift for at høre til N. T.s Samling, naar vi be-

tænke, hvorledes f. Ex. Eusebius af Philos Skrifter finder

Grund til at antage det Sagn for rigtigt, at disses Forfatter

i Claudius' Tid har prædiket Evangeliet i Rom samtidigt med

Petrus, og at de gamle Viismænds Skrifter, som Therapeuteme

benyttede , sandsynligviis have været Evangelierne og Apost-

lenes Skrifter (h. e. 2, 17). En ikke ringe Anbefaling for den

Mening, at i Fragmentet <ie< Sapientia ah amids Salomonis

in honorem ipsius scripta^) virkelig er at forstaae om "Viis-

dommens Bog», der ved Siden af de ved samme Leilighed

nævnte Skrifter, Juda's Brev og to Johannesbreve, <^in catholica

Jiabetum^ er, foruden den Omstændighed, atTextens et bevares,

ogsaa delte, at Fragmentisten L. 28 udtrykkeligen jo har omtalt

Johannes' Breve [Johannes in episfolis suis) i Fleertallet, hvilket

ikke lader sig forene med, at de to Breve, som omtaler Lin. 69,

frakjendes Apostlen. Saaledes reiser sig atter fra denne Side

Tvivl om, hvorvidt det skulde være rigtigt at opfatte Yttringerne

om Juda's og Johannes' to Breve som Benægtelse af disse Skrif-

ters Ægthed , og ikke snarere som Modsætning til alia plura,

quæ in catliolicam ecclesiam 7ion i'ecipi possunt (Lin. 66), saa at

Fragmentistens Mening bliver denne: (il)er gives ogsaa mange

flere Skrifter, som ikke kunne antages i Kirken, thi det sømmer

sig ikke, at Honning og Galde blandes sammen (Lin. 66-67).

Juda's Brev derimod og de to Johannesbreve antages i den

almindelige Kirke, og «Viisdommen», der vel ikke er skreven af

Salomo selv, men til hans Ære forfattet i hans Navn (Lin. 68-70)».

Men dersom dette skulde være den rigtige Mening af de sidst-

nævnte Linier, da vilde der vistnok være Anledning til at modi-

ficere de ovenfor (S, 74) fremsatte Bemærkninger om de to Jo-

hannesbreve som nævnes ved Siden af Juda's Brev. Thi da

antydes der jo ikke nogen Tvivl om disse Breves Ægthed o: deres
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Affattelse ved Johannes; og saaledes vil der ikke være noiren

Grund lil al udelukke Isle Johannes fra at være indbefattet i

Tallet af de to Johannesbreve. Kun maa man saa antage, at

Fragmentisten ikke har kjendt det 3die Johannesbrev. Dette

kan ikke vække nogen Torundring, da der ikke haves noget

sikkert Vidnesbyrd for Tilværelsen af det 3die Joh. Brev førend

hos Origines (i 3die Aarh.) , medens det 2det Johannesbrev

allerede var kjendt og blev benyttet af Irenæus (skjøndt han ved

Hukommelsesfeil (s. ovenfor S. 74) citerer et Sted deraf, som

om dette stod i 1ste Johannesbrev. Unægteligen anbefaler det

sig ogsaa langt bedre at antage de to Johannesbreve i Lin. 69

for at gjælde 1ste og 2det Joh. Thi den hele Form af en For-

tegnelse over det N. T.s Bøger, som Fragmentet frembyder,

gjør det langt sandsynligere, at der efter Opregningen af Evan-

gelierne, Ap. G. og de paulinske Breve nu følger Angivelsen af

de andre apostoliske, ikke -paulinske Breve, og endelig det

N. T.s apostoliske Apokalypser — end at Fragmentels Forfatter

skulde have fundet det tilstrækkeligt at nævne Iste Joh. i L. 29-31,

hvor det dog kun omtales leilighedsviis i en særegen Anledning

(s. S. 52) og derimod forbigaaet del med Taushed i den Sam-

menhæng, hvor det skulde have sin selvstændige Plads og Om-

tale. Hvad der kan gjøre tilbøielig lil at antage, at Isle Johannes

ikke er blevet særskilt opført, men kun omtalt i Forbindelse med

Johannes-Evangeliet, det er, at man paa denne iMaade kunde

vinde en Analogie for, at 1ste Petrusbrev, der slet ikke omtales

i Fragmentet, saaledes som det nu foreligger, havde fundet sin

Omtale i Forbindelse med iNIarcusevangeliet. Da der navnlig af

Marcusevangeliet kun er opbevaret et Par Ord strax i Fragmen-

tets Begyndelse, kunde jo Tausheden om Petrusbrevet — der

unægteligen er paafaldende — , saaledes finde sin Forklaring

(s. ovenfor S. 71). Men det er el Spørgsmaal, om det dog

ikke er rigtigere at lade et paafaldende Phænomen slaae ufor-

klaret end at søge en Udvei, som er endnu mere problematisk.
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Nu gjøres i næste Afsnit Regnskab for de apokalyptiske

Bøger, som antages af Kirken, og af disse nævnes ved Siden af

hinanden Johannes' og Petrus' Apokalypse, skjøndt ikke Alle

ville tilstede, at den sidste «læses i Kirken". Delte er da kun

en Omskrivning for, hvad der til en senere Tid vilde hedde, al

den ikke almindeligen ansees for «kanonisk». En tredie apo-

kalyptisk Bog, som var kjendt og udbredt, var Hermas' «Sj//-c^eii.

Meget eiendommelige ere Fragmentistens Yttringer om dette Skrifts

Oprindelse og Brug. Ifølge Volkmar skal dette Afsnit iLin. 74-80|

læses saaiedes:

Pastorerii vere niijjerrime, temporibus nostris,- in Urbe Roma

Herma conscripsit^ sedente cathedra Urbis Bomæ eccle-

siæ Pio episcopo fratre ejus. Et ideo legi eum quidem

opjortet, se puhlicare^) vero in ecclesia populo neque

inter ^^ Profetas » conpletum mimero neque inter ^'Apo-

stolos« in jinem temporum potest.

At der ved Pastor skal forstaaes det bekjendte Skrift, som længe

har været kjendt i sin latinske Form
, og af hvis græske Original —

efterat den ved Simonides leverede Texts Oprindelighed har

været underkastet Tvivl — Begyndelsen antages nu at være

funden i den af Tischendorf opdagede Codex Sinaiticus -), derom

hersker der temmelig stor Eensstemmighed blandt Fragmentets

Fortolkere. Om dette Skrifts Anseelse og Udbredelse i den

gamle christelige Kirke besidde vi Vidnesbyrd hos Irenæus

Hær. IV, 20, 2, Clemens Alexandrinus, Strom. I, 17, 29. II, 1

VI, i 5., Origines Explicat. in ep. ad Rom. 16, 14: «scriptura

valde utilis et, ut puto, divinitus inspirata", Euseb. h. e. III, 3,

Hieronymus (Cat. 10) o. A. Den blev almindeligen tillagt hiin

Hermas, som omtales Rom. 16, 14; og at Bogens Forfatter selv

har villet, at den skulde gjælde for forfattet i den apostoliske

') in ecclesia populo puLJicari, offeiUliiren for Folket forelæses 1 Forsam-

lingen, inl TOV y.olyov dtjuoaitvta^ai.

^) S. Patrum apostl. Opera. Edit. M. Dresset. Lips. 1SU3.
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Tid, har man slnltet af et Sted (Vis.\l,A), hvor Clemens nævnes

som hans Samtidige — hegge Meninger maaskee lige ugrundede.

Ved Siden af den store Anerkjendelse og de Lovtaler, som

findes om Pastor i de fleste af de ovenanførte Steder, lyde

imidlertid endeel andre Vidnesbyrd i en ugunstigere Relning.

Tertullian, som de orat. 12 omtaler Bogen uden Dadel, taler

de pudic. 2 om ^^illo apocrypho Pastore moechorum^^ og regner

den ib. 10 inter apochrypha et falsa^ i hæftig Uvillie over dens

Modsigelse med den montanistiske Rigorisme. Origenes ligesom

Eusebius bemærker gjentagne Gange, at Pastor ikke havde

nogen almindelig Anerkjendelse, og den Første bemæ-rker, at

den endog blev foragtet afNogle {De princ. IV, 2. 8 PJnlocal. cl). —
Af Fragmentet modtage vi nu først den Efterretning, at Forfat-

teren til Hermas ikke er at søge i den apostoliske Tid, men

at Bogen er skreven af en Hermas (Herma, Lin. 75), som var

Broder til den romerske Biskop Pius. Denne beklædte den

romerske Stol 142-157 efter Chr. Naar Fragmentisten siger, at

"Pastor I) er skreven nuperrime nostris temporibus, da angiver

han dermed tillige Tiden for Affattelsen af hans egne Med-

delelser, saaledes, at vi neppe turde sætte Fragmentets Affattelse

sildigere end til Aaret 170-180, dersom ikke den skarpe For-

kastelse af Montanisterne (Kataphrygerne) Lin. 84 f. dog gjorde

det sandsynligt, at Fragmentisten først har skrevet til en Tid,

da dette Parti havde udbredt sig til Occidenten og der vakt

stærke Bevægelser ^). — Hvad nu angaaer Paastanden om , at

« Pastor« er forfattet af Hermas, en Broder til Pius 1ste, da

findes den ogsaa i Pseudo-Tertullians Carm. contr. Marcion. III,

c. 9 og i Liber Pontijical. hos Ba7-omus, ad ann. 159. n. 4, men

er ikke destomindre af G^«e5e/e;-(Kirchengesch. IsterBd., Ister Abth.,

S. 185), Grcifz [Disquisitio in Pastorem Hermæ, Partic. 1,

Bonnæ 1820 p. 8 &9), Eilgenfeld [Die apostol. Vater, S. 161. 179)

') Tert. adv.Prax. c. I: (Romanus episcopus) prophetiam expulit, Paracletum

fugavit.

G
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bleven betragtet som en urigtig Angivelse. Som Hovedgrunden

for, at « Pastor«) ikke kan være udgaaet fra en Forfatter, som

stod den romerske Menighed og dens Biskop saa nær, paabe-

raabes, at Skriftet — ifølge Hieronymus [De vir. ill. c. 10) —
var næsten ubekjendt hos Latinerne [apud quasdam Græciæ

ecclesias puhlice legitur\ — — sed apud Latinos pæne ig-

notus est). Men at Bogen til Hieronymus' Tid var næsten

ubekjendt hos Latinerne, kan grunde sig i, at dens tidligere An-

seelse tabte sig ved den successive Forandring, der var fore-

gaaet i de Chr-istnes Anskuelser, og som havde til Følge, at den

paa Hieronymus' Tid ogsaa hos Grækerne kun blev læst i faa

Menigheder. Hos Montanisterne tabte den sin Anseelse ved at

indrømme een Bod efter Daaben , hos deres Modstandere var

dens apokalyptiske Form ikke nogen Anbefaling. — Vor Frag-

mentist's Dom gaaer ud paa, at »Pastor« vel bør læses af de

Christne, efterdi den er forfattet af en Mand, som var en Broder

til den Romerske Biskop «et ideo legi eum quidem oportet»,

men til offentlig Forelæsning i Menigheden kan den aldrig i

Evighed bruges, da den hverken hører til «det Gamle eller til

det Nye Testamentes Samling". Det besynderlige completum

forandres af Nogle til completos] hvorimod Yolkmar har beholdt

det, idet han mener, at i^Prophetæ» er blevet brugt af Frag-

mentisten som Titel for Samlingen af de prophetiske Skrifter

= corpus prophetarum (Volkmar o. St. S. 343).

Endelig slutter Fragmentet med en Angivelse af flere kjæt-

terske Skrifter, som Kirken forkaster:

VII. Arsinoi autem seu Valentini vel Mi[l]tiadis nihil in

totum recipimus, Qm[n] etiam novum psalmorum lihrum

J/amowi (Volkmar læser: Marciani) conscripserunt.

Una cuni Basilide Asianum Catafrygum constitutorem

[rejicimusj.

Med Ordet constitutorem ophører Fragmentet midt i en Linie,

uden Punkt eller andet Tegn, saa at man er beføiet til at

udfylde Meningen med et rejicimus, reprobamus eller desl.
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Der begynder nu en ny Linie, livis ene Elalvdeel er skreven

med rødt Blæk, og som handler um en anden Gjenstand

(Wieseler St. u. Ivr. 1847 S. 829 f.i. I Korklaringen af flere

Enkeltheder kan man ikke her komme ud over blotte Formod-

ninger. Saaledes er Arsinous os et vel ikke ubekjendt Navn,

men nogen Hæretiker af dette Navn kjendes ikke. Flere Slæder

(f. Ex. i IS'edre -Ægypten, iMellem- Ægypten, etc.) fore Navnet

Arsinoe. Maaskee Arsinous har været en for Fragmentets Læsere

bekjendt Betegnelse af en Hæretiker fra denne Egn ; ligesom i

et Par Linier nedenfor nævnes u4siawMs til at betegne il/on<a?2Ms ^).

At nu denne fra Arsinoe stammende, af Fragmentisten ikke nær-

mere benævnte Hæreliker stod Valent iau s ^
den bekjeudte Gno-

stiker, nær, bevise Ordene Arsino'i autem seu Valentini. Lige-

overfor de to Gnostikere stilles nu (ved Coujunktionen vel) Mitiades,

hvilket almindeligen antages for at være Feilskrift istedetfor

Miltiades. Ifølge Eiiseb. h. e. V, 16 var der en Miltiades-), som

stod i Spidsen for et rnontanistish Parti. (Paa lignende Maade

finde vi Lin. 84 Gnostikeren Basilides stillet sammen med Asiayius

Catafrygum cojistitutor o: Montanus). "Af saadanne Folk som

Arsinous, Valentinus, Miltiades antage vi aldeles Intet" — siger

Fragmentisten , def maa have tænkt paa Skrifter af hine Mænd

som f. Ex. Evangelium perfectionis ""') — ; "vi forkaste ligesaavel

gnostiske som (deres diametrale Modsætning) montanistiske

(una cum Basilide Catafrygum constitutorem [rejicimusj Vrang-

læreres Skrifter, de være nu affattede som Evangelier, Psalmer

eller under hvilkensomhelst bibelsk Form." At dette er Me-

^) Textens Assianus er vel = Asianus , som Wieseler uden Grund vil for-

andre til Åsianorum, da det dog snarere slial opfattes: > Asiaten, Cata-

frj'gernes Hovedmand«.

^) Læsemaaden er dog usikker. Maaskee skal der hos EuseLius a. St.

læses : Alcibiades.

3) At Valentinus ogsaa har forfattet Psalmer , seer man af Glem. Alex.

Strom. 4, 6 og Tertull. De carne Christi c. 20.

6*



84

ningen af disse Liniers Indhold overhovedet, derom kan der

ikke tvivles; men Textens

qui etiam novum psahnorum lihrum Marcioni conscripserunt.

har givet Anledning til mange Forandringer, fordi man ikke

veed Noget eller kan tydeligen forstaae, hvorledes de nævnte

Mænd kunne siges «at have forfattet en ny Psalmebog for

Marcion.i) Man har derfor — som det sees ogsaa af den ovenfor

meddeelte Credner-Volkmarske Text — substitueret Marciani for

Marcioni^ og føiet et n til qui (quin etiam Marciani), saa

at Meningen blev: «ja endogsaa en ny Bog Psalmer have

Marcianerne (o: Tilhænger ^[ MctQ-Aoq, hvilke ellers kaldes M«p-

xodioi, om hvilke det ifølge Iren. adv. hær. 1, 20. er bekjendt,

at de fabrikerede mange apokryphiske Skrifter) forfattet.« Men

— som ^Yieseler [St. u. Kr. 1856, S. 106) med Rette bemær-

ker — dette giver ingen til det Hele passende Mening. Hvortil

skulde dette potentserede quin etiam tjene? »Af Arsinous eller

Valentinus eller Miltiades antage vi aldeles Intet, ja endog en

ny Psalmebog have Marcianerne forfattet.« Deri er ingen

logisk Sammenhæng. Bedre gjør man derfor i at beholde

Textens egentlige Skikkelse og forstaae Stedet saaledes, at der

ikke i Dativet Marcioni lægges den Mening, at hine Mænd

havde skrevet Psalmer til Marcions Brug eller efter hans Op-

fordring, d. V. s. i den Hensigt, at Marcion skulde bruge dem;

men: »Af Arsinous eller Valentinus eller Miltiades antage vi

Intet (ingen Skrifter), hvilke Mænd (blandt Andet) ogsaa have

skrevet nye Psalmer, som ikke vi Katholiker, men Marcion og

hans kjætterske Ttlhængere (kunne og virkeligen) benytte.«

Efter saaledes at have analyseret Fragmentets Indhold, ville

vi i en kort Oversigt samle de Iagttagelser, vi have gjort.

Vi finde da Stadfæstelse paa, at der her foreligger ew For-

tegnelse af de Skrifter, om hvilke Forfatteren, der ifølge

L. 74-76 har skrevet henimod Slutningen af det 2det christe-
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lige Aarhundrede, erMærer, at de " antages <> i den alminde-

lige (katholshe) Kirke^ d. v. s. — som det sees af L. 77-70 —
ansees værdige til offentlig Forelæsning i Menigheden ; i For-

bindelse dermed angives visse andre Skrifter, hvilke der ikke

tilkommer en saadan Anseelse, om denne endog fra nogle Sider

tillægges dem.

Blandt de Skrifter, der da anerkjendes af den katholske

Kirke, betegnes de jire Evangelier som indtagende den første

Plads. Vel findes kun nævnte og beskrevne Lucas' og Johan-

nes' EvangeKer; men al Matthæus' og Marcus" Evangelier have

været omtalte umiddelbart i Forveien , derom kan ingen Tvivl

være. Forskjelligheden mellem Evangelierne indbyrdes og mel-

lem de tre første og det fjerde har ikke undgaaet Fragmentistens

Opmærksomhed; men »den kan ikke have nogen Betydning for

selve Troen, da den fuldstændige evangeliske Historie er frem-

stillet i dem alle i den ene og sande Aand«. Ligheden mellem

det første Johannes' Brev og det fjerde Evangelium stadfæster

det sidstnævntes Oprindelse fra et Øre- og Ølevidne (Lin. 1-34,

smig. ovenfor S. 43-52).

Af Apostelhistorierne anerkjendes kun Lucas" Apostlernes

Gjerninger^ der betegnes efter Ordene, hvormed Bogen indledes

:

(•Optime Theophilei). Lucas antages at have selv oplevet Alt,

hvad han har fortalt. Endog Petrus' Martyrdød og Paulus' Reise

fra Rom til Spanien skal Lucas have berettet, skjøndt den første

Begivenhed ikke just i Ap. G., men særskilt (semote, formodent-

lig i Lucasevangehet XXII, 33). Paulus' Reise til Spanien fandt

man vel i Ap. G. paa samme Maade, som mange nyere Theo-

loger, der i den afbrudte Slutning Ap. G. XXXVIII, 30. 31 i

Forbindelse med Rom. XV, 24. 28 have fundet Bekræftelse paa,

at Paulus efter sit toaarige Fangenskab i Rom er bleven løsladt

og da har foretaget sin tidligere besluttede Reise til Spanien

(Lin. 34-39, smig. ovenfor S. 52-57).

Derpaa opregnes de paidinshe Breve, tretten i Antal. Der

bemærkes, at, skjøndt Paulus, "efter sin Forgjængers, Johannes'
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Exempel (i Apoknlypsen Cap. II og III)« kun har skrevet til syv

navngivne Menigheder — to Gange til den Korinthiske og til

den Thessalonicensiske Menighed — har han Hgesom Johannes

dog skrevet for den hele christelige Kirke, der kun er een og

udbredt over hele Jorden. — Brevene til Philemon, til Timotheus

og til Titns ere vel nærmest Privatbreve (og maaskee har der

derfor været Tvivl om deres Optagelse i det Nye Testamentes Sam-

ling), men formedelst deres Indhold, navnh'g med Hensyn til

Kirkevæsenets Ordning, høre ogsaa de til Kirkens officielle

Documenter (Lin. 39-62, smlgn. ovenfor S. 57-63).

Efter Opregningen af disse tretten paulinske Breve nævnes

nogle andre, der ere i t)mløb under Paulus' Navn, men som

ikke maae sammenblandes med hine, da de deels ere uægte,

deels hæretiske. Der er Grund til at antage, at det ene af de

nævnte Breve ep. ad Laodicenses er det samme Apokryph, som

endnu haves og formodentlig er blevet compileret af de ægte

paulinske Breve i den Hensigt at skulle fremstille det i Col. IV, 16

omtalte Brev. Ved Episfola ad Alexandrinos er det, trods ad-

skillige Vanskeligheder (s. ovenfor S. 65 ff.) dog overveiende

sandsynligt, at der menes det i vor Kanon saakaldte Brev til

Hebræerne. Om den Modstand , dette Brev fandt i den vester-

landske Kirke, have vi saaledes her et nyt Vidnesbyrd (L. 64-66),

men tillige en Understøttelse for den Formodning, at Hebræer-

brevet oprindeligen var bestemt for alexandriske Jødechristne

(s. S. 67).

De faa Linier, hvori omtales de senere saakaldte katholslce

Breve, ere meget dunkle og derfor underkastede høist forskjel-

lig Fortolkning (s. S. 73 ff.). I Henhold til de ovenfor meddeelte

Bemærkninger, synes det, som om her findes Bekræftelse paa

Judas Brev og paa to Johannesbreve. Dersom man fastholder

den utvivlsomme Læsemaade : et sapientia Saloniom's, maa "Viis-

dommens Bog» antages at være regnet for et christeligt Skrift

(Lin. 68-70. smig. S. 76 fT.).
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At Jakobs Brev og 2det Petri forbigaaes med Taushed,

stemmer fuldkommen med Fragmentets Alder, da vi heller ikke

hos samtidige (Irenæiis, Tertullian) eller ældre Kirkelærere finde

disse Skrifter omtalte. Derimod er vistnok Udeladelsen af

isfe Petri Brev hoist paafaldende. Istedetfor alle de vilkaarlige

Forsøg, hvormed man har villet skaffe dette Brev Plads i vort

Fragment, hvortil ogsaa horer, al delte Skrift miiligen havde

fundet sin Omtale i den Deel af Fragmentet, som er gaaet tabt,

navnlig i Forbindelse med hvad der var meddeelt om Marcus'

Evangelium (s. ovenfor S. 79), synes det rigtigere at blive slaaende

ved den Iagttagelse, at dette Brev lige saalidt som 2det Petrus'

Brev her har fundet nogen Omtale. Dette er vistnok besynder-

ligt, da— for ikke al tale omPapias, Polykarpiis, Clemens Alexandr.

— saavel Irenæus som Tertullian kjende og citere 1ste Petrus'

Brev. INIan kan kun deri see et Beviis for, at selv apostoliske

Breve ofte først langsomt udbredte sig og endnu vare ube-

kjendte i visse Egne, medens de allerede vare bekjendte og

udbredte i andre. Det er jo forresten allerede mærkeligt nok,

at selv Tertullian kun lo Gange (i et eneste af sine mange

Skrifter, nemlig Scorpiac. c. 12 (1 Petr. 1, 20. 21) og c. 14

(1 Petr, 11, 17) har citeret dette Brev.

Bækken af de apostoliske Skrifter ender med Johannes' og

Peter s Apohalypser^ som — ifølge Fragmentet — ere de eneste,

hvilke antages, endskjøndt dog ikke det sidstnævnte Skrift med

samme Eenstemmighed (Lin. 71-73. smig. S. 72 ff.).

Der er al Bimelighed for, at denne index scripturarum op-

rindeligen har indeholdt en i alt Fald kort Fortegnelse af det

G. T.s Bøger; thi ikke blot vide vi fra andre Monumenter, at

begge Samlinger, baade det Gamle Testamentes og del Nye Testa-

mentes Skrifter, tilsammen ansaaes for al høre til de Ghrislnes

hellige Skrifter ^), men i selve det foreliggende Document findes

Spor af, at Forfatteren har deelt den samme Anskuelse; den

M Totum instrumentum utriusque testamenti. Terfull. aclv. Prax. c. 20.
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forudsættes nemlig i Begrundelsen af hans Indsigelse imod Be-

nyttelsen af riermas' Pastor til offentlig Oplæsning i Kirken:

«den hørte hverken til Propheterne (det G. T.s) eller iW Apostlene

(det N. T.s) Klasse" [neque inter ^^Profetas» [cor2JUsJ co/npletum

numero^), neque inter nApostolos«. Ogsaa Omtalen af novus

psalmorum liher Lin. 82 synes at vise hen til, at vetus psal-

morum liher (David) har været anført i det Følgende. (Endelig

kunde man i denne Henseende ogsaa beraabe sig paa L. 69-70,

dersom Læsemaaden ^nit sapientia» antages for rigtig).

Da nu imidlertid denne Opregnelse af det G. T.s Skrifter

mangler ligesaavel som de første tvende Evangelier i det fore-

liggende Document, maa dette dog altid betragtes som et

Fragment. Denne Documentets Beskaffenhed fastholdes af

Nogle — skjøndt som det vil sees af de ovenfor (S. 71. 79)

anførte Grunde — med Urette til at forklare Udeladelsen

af 1ste Petri Brev.

Paa Spørgsmaalet, om den her meddeelte Fortegnelse skulde

have været en Bestanddeel af et udførligere Skrift, kunde man

mene at finde et bekræftende Svar i Lin. 46. 47: ude quibus

singulis necesse est ah nohis disputari (s. ovenfor S. 54), for-

saavidt deri kan ligge Antydningen af en udførligere Behandling

af visse paulinske Breves Indhold, som Forfatteren havde i

Tanke. Det forstaaer sig, at en saadan Antydning ganske bort-

falder, dersom der læses: de qiiihus singidis non necesse est ah

nohis disputari] men dette non skyldes dog kun Conjectur

(s. ovenfor S. 60). Men endogsaa under Forudsætning af, at en

udførligere Behandling af de paapegede Æmner skulde have

foresvævet Forfatteren , behovede han jo rigtignok ikke at have

tænkt paa nogen skriftlig Udforelse.

Dersom vi nemlig nærmere spørge om Hensigten af det

omhandlede Skrifts Affattelse, da har den Hypothese, som

1) DeUe Udtryk, at « deres Tal var afsluttet«, tyder paa en foregaaende

Optælling.
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Wieseler har fremsat (Stud. u. Kr. 1847, S. 854), Meget for

sig, at vi nemlig synes her at have en kirkelig Lærers Anviis-

ning for Katechumenerne i en bestemt Menighed, til Underviis-

ning for disse om, livilke de ægte og gyldige Documenter vare,

hvoraf den christelige Tro skulde kjendes. For en saadan Hen-

sigt taler den Omstændighed, at lier ikke meddeles blot en tør

Optælling af disse Bøger, men tillige korte Oplysninger om

deres Oprindelse , Besvarelse af nærliggende Tvivl eller Ind-

vendinger, som kunde være gjorte mod enkelte apostoliske

Skrifter. Til dette Øiemed svarede det da ogsaa, at der angaves

og advaredes mod tiere apostoliske Skrifter, som havde skaffet

sig en vis Udbredelse — Alt naturligviis aphoristisk og refe-

rerende, som det kunde være hensigtsmæssigt for lidet indviede

Læsere. Udtrykket qiddam ex nostris Lin, 72 kunde jo tyde

paa, at Læserne endnu ikke hørte til Menighedens Medlemmer.

Unægteligen er det et stort Savn , at vi aldeles savne al

anden Kundskab om Forfatteren end den, der kan udledes fra

selve Oocumentet. Men dog er denne Kundskab ikke saa ind-

skrænket som det i første Øieblik kunde synes. Vi kunne for

det Første nogenlunde orientere os over Tid og Sted , hvor vi

skulle søge Forfatteren. Idet han omtaler at Hermas havde for-

fattet Bogen "Pastor« til den Tid, da hans Broder, Pius , be-

klædte den romerske Stol, angiver han dette paa følgende

Maade: ^^^Pastorem nuperrime nostris temporihus in urhe Roma

Herma conscripsit etc.n Da Pius fulgte efter Hyginus, der ifølge

Euseb. h. 4, 10 blev romersk Biskop i Antoninus Pius' første

Regjeringsaar eller 138 efter Chr. og døde fire Aar derefter,

medens Pius selv døde i sit Embedes 15de Aar, altsaa 157 e. Chr.

[Euseb. 4, 11), føres vi saaledes til at tænke os Fragmentistens

Levetid til den sidste Halvdeel af 2det Aarhundrede. Med dette

Datum stemmer ogsaa, at samtlige Hæretikere, som omtales

mod Slutningen af Fragmentet], høre til hiin Tid, Valentin (mel-

lem 140 og 160 e. Chr.), Marcion (mellem 140 og 150) — Arsinous

og Miltiades, "Som skreve Psalmer for Marcion » (s. ovenf. til L.83),
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inaae vel have været samtidige med IMarcion — Basilides (omtr. 126)

og Montanus (1 oO eft. Clir.). Den iver, hvormed «Kataphrygernes

Sectstifter« forkastes, gjør det dog rimeligt, at Fragmentet er

alTattet henimod Slutningen af 2del Aarh. , efterat navnlig del

romerske Episcopat havde begyndt at optræde med Energie mod

de sværmeriske .Montanister. Derfor synes Tiden mellem 170 og

200 e. Chr. at være Grændsen, indenfor hvilken Skriftets Affat-

telse falder.

At Forfatteren har hørt til den vesterlandske Kirke, derom

vidner, som ovenfor er paapeget, den Viglighed, som Alt har

for ham, hvad der angaaer Rom og den romerske Menighed:

"den Romerske Menighed er ham den høieste. Spidsen for alle,

den syvende af de syv, hvilke Apostlen I*aulus har givet det

Fortrin at skrive Breve til;» — Rom er urhs xar' il^oyrjv (Lin. 38)
;

— Apostlenes Historie interesserer ham, saavidt den er sammen-

flættet med Rom; derfor fremhæver han passio Petri (der dog

vel kun tænkes i Rom) og profectio Patdi ab urhe. — Pius

episcopus TJrhis Romæ ecclesiæ staaer ham saa høit, at derfor

[ideo] bør hans Broders, Hermas', Bog læses, omendskjondt den

naturligviis ikke kan gjælde for apostolisk (73 f.) ^).

Om Forfatteren imidlertid netop er at søge i Rom, turde

være tvivlsomt, blandt Andet paa Grund af Sproget og dets

Eiendommelighed. Stiil og Udtryk har nogen Lighed med hiin

lingva vulgata, der brugtes i Provindserne og som navnlig i

Afrika blev Skriftsprog -). Endeel orlhographiske Feil maa skrives

paa uvidende Afskriveres Regning (s. S. iO f.). Men enkelte Ven-

dinger og stilistiske Ejendommeligheder vække altid paa ny For-

') Volkmar, Anhang S. .357.

') Credner (Geschichte des N. T.s Kanon S. 1691 antager med større Be-

stemthed, end selv Volkmar synes tilboielig til at indrømme (^n^aw^F S. 3.S9),

at Documentet stammer fra Afrika. "Ved airikanske Christnes Flugt for

Vandalernes (i 5te Aarh.l og senere for Muhamedanernes Forfølgelse kan

det tilligemed andre Haandskrifter være bragt til Europa, hvor det tilsidst

kom i de literairdriftige Munkes Besiddelse i Bobbio. Afskriften be-

varedes i Klostret, medens Originalen cik tabt."
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modningen, om ikke det fnreiiirgende flaandskrift freml)yder en

— i flere Henseender — uheldig Oversættelse (ra en græsk

Original eller miiligen oprindeligen er forfattet paa Latin, men

af Nogen, som ikke var dette Sprog fuldkommen mægtig. Der-

ved forringes unægteligen Fragmentets Værd , da man paa flere

Steder ikke kan være sikker paa, hvad der egentlig har været

Meningen af Udtryk og Vendinger, som maaskee kun ere blevne

valgte i Forlegenhed og formedelst Mangel paa rigtigere. Man

fristes til at tænke sig Fragmentets Forfatter i Lighed f. Ex. med

en Philastrius af Brescia (-|-387), hvis utydelige Yttringer blandt

Andet netop om det GI. og Ny Testamentes kanoniske og apo-

kryphiske Bøger neppe lade sig forklare anderledes, end at han

ikke har kunnet Græsk nok til at forstaae de græske Forfatteres

Værker, som han i denne Henseende benyttede, og ikke kunde

Latin nok til at gjøre sin egen Mening forstaaelig. Uagtet

denne Mangelfuldhed ved vort Fragment, forbliver dog dets

store Betydning, fordi vi ikke desto mindre finde her en utvivl-

som Bekræftelse paa høist vigtige Data til Kundskab om det

Ny T.s Kanon i det 2det Aarhundrede. Uafhængig af Dun keit-

heden i underordnede, om end ikke uvigtige Punkter, er den be-

stemte og klart udtalte Erklæring om de Bøger i det Nye Testa-

mentes Samling, der udgjøre de egentlige Hovedskrifter: de

fire Evangelier , Apostlenes Gjerninger , tretten paulinske Breve,

første Johannes'' Brev, altsaa om alle de saakaldte Homologumena,

med Undtagelse ai første Petri Brev. Vigtigheden af dette Vid-

nesbyrd grunder sig paa, at Skriftet utvivlsomt hidrører fra

2det Aarhundrede. En tidligere Affattelse end fra den sidste

Halvdeel af dette Aarhundrede er nemlig umulig, en sildigere i

høieste Grad usandsynlig, blandt Andet netop paa Grund af

Forskjelligheden mellem denne Fortegnelse af det Nye T.s Skrifter

og dem, der hidrøre fra det 3die og følgende Aarhundrede.

I denne Henseende staaer vort Skrift som den ældste For-

tegnelse over det Ny Testamentes Bøger, som vi kjende i
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(Jen katholske Kirke ^). Den saakaldte IMarcions Kanon hidrører

nemlig fra en Hæretiker, og naar vi fra den gamle syriske Bibel-

oversættelses, Peschitos, oprindelige Bestanddele, uddrage en

Kanon, da har vort Fragment den Eiendommelighed, at dette er

udkastet med bestemt Hensigt om at give en sammenhængende

Fortegnelse over det Nye T.s Skrifter med Angivelse om disses

Oprindelse og med udtrykkelig Adskillelse fra apocryphiske og

hæretiske Skrifter, som til hiin Tid udbredtes. — Til ikke ringe

Anbefaling for Forfatterens Dømmekraft tjener den Klarhed og

Bestemthed, hvormed han har angivet Grundsætningen, hvorefter

de forskjellige Skrifter, som hans Samtidige benyttede til Under-

viisning og Opbyggelse, skulde bedømmes: det er det GI. Testa-

mentes prophetiske Bøger (efter den overleverede Kanon) og

Apostlenes ægte Skrifter, som skulle olTentligen forelæses i den

christelige Menigheds Forsamlinger, og om hvilke det egentligen

kan hedde: in catholicam ecclesiam recipiuntur (Lin. 66), in ca-

tholica habentur (L. 69). Saaledes dømmer han da om Herma's

Pastor, at dette Skrift vel baade kan og bør læses, men at det

aldrig kan have Adkomst til offentlig Forlæsning i Menigheden,

thi det hører hverken til profetas (corpus prophetarum) comple-

tum numero o: som er afsluttet, ei heller til de apostoliske

Skrifter (s. L. 74-80). — Ogsaa finde vi ham tydeligen skjelne

mellem Kirkens objektive Dom og sin egen Anskuelse : han be-

mærker, at ikke Alle i den Menighed, til hvilken han selv hører.

') At Forfatteren, som 3Turatori o. A. have meent, skulde have været den

romerske Presbyter Cajus, en anseet Lærer i Rom mod Slutningen af

2det Aarh., fordi denne var en Modstander af Montanisterne, der polemi-

serede mod disses Dristighed i at forfatte apokryphiske Skrifter og som

nægtede at anerkjende Hebræerbrevet for Apostlen Paulus' Værk (Euse-

hius h. e. 6, 20), kan ikke godlgjøres, da disse Kriterier ikke cre charak-

teristiske for Cajus, men kunne passe ogsaa paa andre Lærere. Ikkun

delte kan man sige, at Fragmentisten rober sig som en Mand, der i Lig-

hed med Cajus Romanus var nidkjær for at bevare den katholske og

navnlig den romerske Kirkes sande Tradition om de hellige Boger imod

Gnostikers og Montanisters opdigtede Skrifter.



93

antage Petri Apokalypse (quam quidam ex nostris legi in eccle-

sia nolimt) , skjøndt han selv og Andre ikke tage i Betænkning

at sætte den i Klasse med Johannes' Apokalypse (L. 71-73).

Netop den Eiendommelighed, som udmærker vort Frag-

ment, gjør det Umagen værd at forsøge at overvinde de

Vanskeligheder, som dets Text frembyder, og om endog de

Anstrængelser, som ere anvendte derpaa, ikke endnu have bragt

noget fuldkommen tilfredsstillende Resultat, er der dog gjort

ikke uvæsentlige Fremskridt til Løsningen af det her foreliggende

Problem, og Undersøgelser ere satte i Bevægelse, som i flere

Retninger kunne blive frugtbringende.

I Mødet var fremlagt fra:

Ahademie der Wissenschaften i Milnchen.

Sitzungsberichte 1864. I Hefte 3-5. II Hefte 1 Æ 2.

Naturforschende Gesellschaft i Zurich.

Vierteljahrschrift VII Jahrgang 1-4 Hefte.

_ VIII — 1-4 —
Royal Society i London.

Philosophical Transactions Vol. 153 Part. 1-2.

The Royal Society 30 Novbr. 1863.

Proceedings Vol. XIII Nr. 58-63.

GeograpMcal Society i London.

Proceedings Vol. XIII Nr. 3-5.

Geologicai Society i London.

The Quartely Journal Vol. XX Part. 2 Nr. 78 Part.; 3 Nr. 79.

— 4 — 80.

List of the Geological Society of London. Novemb. 1. 1864.

Dr. A. Legrelle i Paris.

Eolberg considéré comme imitateur de Moliére. Paris.
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Modet den 24'' Februar.

Hr. Etatsraad Worsaae meddelte nogle Bemærkninger om Ang-

lerne og deres Oldtidsminder, som senere skulle meddeles.

I Mødet var fremlagt fra:

Universitetet i Lund.

Index Scholarum Sem. autumnale. Lund 1863.

Lunds Universitets-Bibliotheks Accessions-Katalogl863. Lund 1864.

Lunds Kongl. Universitets-Katalog for Host-Terminen 1863 ocli Vår-

Terminen 1864.

Nyblæus. Framstalluiug och Granskning af Aristoteles Liira om
det Hogsta Goda. Lund 1863.

— Om Statsmagtens Grund och Viisande. I & II.

— Program vid Rektoratets Nedlaggande.

A. C. Duner. Fortsalte Beriikningar af Planeten Panopeas Bana.

10 Disputatser.

Zoologicai Society i London.

Transactions Vol. V Part. 3 London 1864.

Proceedings Part. 1, 2 & 3. London 1863.

Royal Society i London.

Carrington. Observations of the Spots on the Sun.

Den hollandske Regjering.

Flora Batava; Aflevering Nr. 187-189.

Naturw. Vereine fiir Sachsen u. Thilringen in Halle.

Zeitschrift, Bd. XXII. Heft 7-12. 1863.
— XXIII. 1864.

Leeds Philosophical & Literary Society.

The Annual Report for 1861-62.
— 1862-63.

Prof. Owen. Inaugural Address.

Prof. Hennessy. The Relations of Science to Modern. Civilisation.

Professor O. Hinrichs ved Jowa state University.

On the Density, Rotation, and relative Age of the Plantes.

Der Erdmagnetismus als Folge der Bewegung der Erde im Aetlier.
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Modet (len 10''^ Marts.

iJen af Hr. Professor S<ee/j5^rw^ i Mødet d. 3die Jimi 1864 (Overs.

S. 88) meddelte Iagttagelse over en mærkelig Bygning af Gjælle-

Imlen hos vor rue Hvarre^ Rhomhus pnnclatus (Bloch) (= Rhom-

bus hirtus (Abildg.)] samt hos dens nærmest Beslægtede Rhomhus

unimaculatus Eisso og Professorens dertil knyttede Bemærkninger

om Berettigelsen af Slægten Zeugopterus Gottsche optages her

tilligemed en senere Efterskrift til Meddelelsen.

I en i Aaret 1835 udgivet Monographie over de i Sundet

og Kattegattet forekommende Flynderarter*) opstillede Dr. Gottsche

flere nye Slægter for de Arter, der ved iøinefaldende Enkelt-

heder sondrede sig fra de øvrige, saaledes indenfor de alminde-

lige Plyndres Gruppe den nye Slægt Limanda for Pleuronectes

limanda Arted., Microstomus for PI. microcephalus Donoc, Glyp-

tocephalus for PL saxicola Faber, Hippoglossoides for PI. lirnan-

doides Bl. og blandt de hvarreagtige Plyndre Slægten Zeugopterus

for den lille rue Hvarre, Rhomhus hirtus (Abildg.) (== Rh. puncta-

tus {Bl.)). Ved dette sidste Slægtsnavn sigtede Porfatteren til

denne Porms største Særhed, at Bugflnnerne ved en Hudud-

vikling fra deres bagerste Straaler forenedes med Gadborfin-

nen og derved med hinanden indbyrdes; men en anden Eien-

dommelighed hos samme Pisk kan Navnet ogsaa uden synderlig

Tvang siges at have Hensyn til, den, at Rygfinnen og Gadbor-

finnen med deres bagerste Straaler løbe om paa Blindsiden og

*) Die seelåndischen Pleuronectes- Arten. Wiegmanns Aichiv fur Nalurse-

schichte 1. Jahrgang, H. Bd. 1835 S. 133 — ISo.

7
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derved gaae hinanden saa stærkt imøde, at de synes ligesom at

ville forene sig med hinanden^).

De Gottscheske Flynderslægter vare indtil den seneste Tid

i Reglen ikke blevne optagne eller godkjendte af Naturforskerne,

og, for saavidt disse nærmere have udtalt sig om dem, sees Grunden

hertil at have været, at man dels ansaae dem for unødvendige,

dels ikke fandt dem tilstrækkelig begrundede eller endog mindre

naturlige, saa at de syntes at adskille Former, der naturligen

maatte grupperes sammen, naar man tog Hensyn til Hovedsum-

men af deres Eiendommeligheder. Om Slægten Zeugopterus,

Gjenstanden for de efterfølgende Bemærkninger, indrømmede

Professor Krøyer saaledes nok i sin Danmarks Fiske H. 1843

S. 465, at den var opstillet paa en Flynderform, Rhomhus hirtus

(Abildg.)^ der som Art var meget udmærket, men som efter hans

Mening ingen Eiendommeligheder besad i dens Bygning, der

kunde berettige den til dens generiske Adskillelse og det saa-

meget mindre, som Rhombus cardina Ouv.-) dannede et Over-

') Disse vare dog ikke de eneste Karakterer, som Ootfsche optog i sin Slægts-

diagnose, om de end vare de vigtigste og om end den førstnævnte maa-

skee var den, hvorpaa Forfatteren synes at have lagt storst Vægt; han

fremhævede saaledes bl. a. en Forskjel i Øiets Bygning hos denne Art og

de almindelige Hvarrer, og i sin Helhed lyder Diagnosen: »Radiis

pinnarum dorsalis et anaiis multifidis. Ventralibus pone connatis inter

se et cum anali (unde nomen a ^ivyvvfii; et mi(}ov) opercuio in iride

nullo; dentibus in utraque maxilia et in vomere. Pinna dorsalis ante

oculum superiorem incipiens ad caudam usque progreditur et sub cauda

in latus coecum se circumflectens, non procul a linea laterali in ipso

latere coeco se inserit. Simili modo analis inseritur, itaque spatium

inter pinnarum insertionem 2 lineas non superat." p. 178. G. kunde

endnu have paaberaabt sig den af ham selv paaviste Mangel af appen-

dices pyloricæ.

^) Det maa for det Følgendes Skyld bemærkes, at Prof. Krøyer dengang

ikke kjendte denne Art af Autopsie, og at den derfor hos ham som hos

de fleste Datidens Forfattere er bleven collectiv, idet Figuren, der er

laant af Yarrels British Fishes, fremstiller, som det senere har vist

sig, Ehombus unimaculatus Risso, og Te.vten , som det udtrykkelig anfø-

res, især er efter i^mVs Beskrivelse af en nordisk, derfra forskjellig Form

i det Svenska Vetensk. Academ. Handlingar 1838, men hvoraf først en

Figur blov sivet i 1840 i det 'Jde Hefte af Skundmnviens Fiskar.
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gangsled imellem den og Vig- og Slethvarren. Bugfinnernes

Forening med Gadborfinnen forekommer Professor Krøyer at

være af en særdeles underordnet fysiologisk Betydning, der kun

kan komme i Betragtning som Artsmærkc; mærkeligere er ham

vel Bygfinnens og Gadborfinnens Ombøining paa den hvide eller

blinde Side, men han anseer den dog »næppe tilstrækkelig til

at begrunde en ny Slægt.« Slægten Zeugopterus bør der-

for efter hans Mening falde bort, selv om man, ved at betone

alene det sidstnævnte Forhold, kunde føre ogsaa den nærstaaende

Rhomhus cardina, der paa samme Maade har sine uparrede Finner

bøiede om paa Blindsiden, ind under Slægten. Idet Professor

Krøyer saaledes ikke kan godkjende det af Dr. Gottsclie gjorte

Forsøg paa at dele Hvarreslægten i flere, forvarer han sig imid-

lertid aldeles bestemt imod den Tanke, at han ikke skulde ansee

det for nødvendigt, at den cuvierske Rhomhus&Xi^gi underdeltes,

men efter andre og rigtigere Forhold. Som et saadant beteg-

ner han exempelvis Mangelen af Tænder paa Plougskjærbenet,

idet han tilføier, at han fra de tropiske Have kjender Hvarre-

Arter, der ganske savne Tænder paa dette Sted og som han

ikke vil betænke sig paa at sammenstille i en særskilt Slægts-

gruppe. I den senere Tid er en saadan Underafdeling i flere

Slægter ogsaa bleven forsøgt af flere fremmede Naturforskere,

og i disse forskjellige Forsøg findes Zeugopterus&\digiQn snart

bibeholdt med samme snevre Omfang som hos Gottsche^ snart

opfattet i en noget videre Forstand , alt eftersom man har lagt

den overveiende Vægt paa det ene eller det andet Forhold i

Bygningen. I første Tilfælde befinder Slægten sig i Dr. P. Blee-

Jcers Oversigt over endeel Flynderslægter ^), hvori Zeugopterus-

slægten S. 3 adskilles fra den egentlige Rhombusslægt (Pig-

hvarren og dens Nærmeste) ved de ovennævnte tvende Forhold

') Sur quelques genres de la familie des Pleuronecto'ides
,
par P. Bleekevy

Extr. des compt. rend. de i'Acad. Roy. des Sciences; section : Sciences ex-

actes. Vol. XIII. Amsterd. 1862. 8 pp.

V



98

i Finnerne og ved en ringe Forskjel i Beliggenheden af Anus

og saaledes kun omfatter Z. Mrtus'^). \ sidste Tilfælde er den

derimod i Yarre/s British Fishes 3*^'' edition, der følger, som det

synes, Whité's Catalogue of brilish Museum ; ved Slægtadskillel-

sen er der her ikke taget det ringeste Hensyn til noget af disse

mærkelige Finneforhold, men kun til Skjællenes Beskafl'enhed og

Øiets Udstyr og Beliggenhed^), og saaledes kunne altsaa saa

meget lettere flere andre Former bringes ind under Slægten. Den

omfatter tre ved de engelse Kyster forekommende Ilvarrer, som

vi, seende bort fra Bogens mindre rigtige Benævnelse og Syno-

nymie, maae kalde ^/«. pwnc^a^ws {Bl.) (=Jnrtus Abiklg.), Rh. uni-

maculatus lilsso og Rh. megastomus {Donov)^ hvortil endnu tvivlsomt

er føiet en fjerde Form Rh. velivolans lUchards.

Ingen af disse Yderligheder i Slægtsbegrundelsen synes mig

paa Videnskabens nuværende Standpunkt at have truffet det

Rigtige.

Den ovenfor anførte Anskuelse, som en æret Collega for

fulde tyve Aar siden havde udtalt angaaende den ulige Be-

tydning af de tvende Eiendommeligheder ved Finnerne af vor

Huhvarre, Rhoinb. hirtus [Abildg.)^ deler jeg fuldstændig ; ogsaajeg

maa betragte Bugfinnernes Sammenvoxning med Gadborfinnen

som meget underordnet og maa lægge den overveiende Betyd-

ning paa Ryg- og Gadborfinnens Ombøining paa Blindsiden,

men jeg vilde vurdere den høiere, end han. Jeg vilde være

') Som Indhold i Zeugopteruss\æglen anføres vel: « Zeiigopterus hirtus

(Gottsche) etc; men da første Led i Slægtskarakleren er »Pinnæ ven-

trales cum anali unitæ", ligesom hos Gottsche, udelukkes vistnok enhver

anden hidtil kjcndt Ilvarre, end netop Z. hirtus.

^) Zeugopterus, generic characters: Scales ciliatcd with spines; eyes

•without the fringe, and the interval between them narrow and eleva-

ted; in other respects \ike Psetta. p. 646. Psetia, generic characters:

teeth plnriseria! acicular, ventrals similar in slructure to the vertical

fins, tiic rays distinct at their roots: dorsal commcncing beføre the eyes:

no anal spine. Eyes sinistral, fringed, epace between them wide and

deprcssed. Scales small, smooth. p. 03-4.
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lilboielig lil al lillægge ilcllc Forliold saamogcn liultlytlelsc baadc

paa Finnernes Brug under Bevægelsen og i Hvilen, al det, især

da det ikke stod uden Forbindelse med indre Bygningsl'orliold,

vilde synes mig tilstrækkeligt til Begrundelsen af en egen Sla'gls-

gruppe for denne Ilvarre og de saa nærslaaende, paa lignende

Maade udstyrede Former fra Nordsoen og Middelhavet, der en

Tid lang vare blevne forvexicde under Navnet Uh, cardina Ouv.

Jeg vilde under alle Omstændigheder tage meget i Betænkning

ubetinget at tillægge Tandforholdet paa IMougskjærbenet en lige

saa stor Betydning, da vi endog indenfor vor egen Fauna, hos

Slægten Belone for Excmpel, have saa gode Vidnesbyrd om,

at af meget na^rstaaendc Arier den ene er tandvæbnet paa dette

Ben, den anden ikke. Istedetfor at lade Zeugopterusi\iKg{idn

falde, vilde jeg altsaa fastholde den og give den en storre Fylde,

idet jeg tillige vilde søge bedre at begrunde den.

Dertil haaber jeg at baade de nedenstaaende Bemærkninger

og den derefter følgende Iagttagelse over Gjællehulens Bygning

skulle tjene.

Jeg maa nemlig i denne Retning allerførst bede erindret, al

naar man vilde opfatte hin Omboining af Bug- og IVygfinnen paa

Blindsidcn, hvorpaa jeg lægger saa megen Vægt, som en e en-

lig slaaende Eiendommelighed, der kun fjernede et vist hlle

Antal af Hvarrer fra alle de øvrige, da har man ikke opfattet

Forholdet rigtigt. Denne Eiendommelighed fjerner ikke al-

lene visse Former fra de andre, men den binder de saa-

ledes fjernede tillige indbyrdes sammen, og el slaaende

Udtryk for, at den her optræder i Forening med en vis Sum

af andre Bygningsforhold , ligger just i den historiske Kjends-

gjerning, som disse Ariers Synonymie fremviser. Til alle Tider

erkjendte man vel, at vor rue livarre, Rh. punctatus {Bl), = Bh.

hirtus [Ahildg.], var en ganske udmærket og fjern fra vore almin-

delige Hvarrer slaaende Art, der havde et ganske særligt Præg
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— men dette Præg skyldtes paa ingen Maade den nævnte Om-

bøining af de uparrede Finner eller Biigflnnernes Ophæftning til

Gadborfinnen, hvilket let undgaaer den almindelige Opmærksom-

hed; det betingedes meget mere ved Kroppens Omrids, Farve-

Ionen og Farvetegningen og maaskee allermest ved den stærkt

rue eller randpiggede Skjælklædning. Samlidigen med at man

nu paa den ene Side saae i denne Art noget fra de øvrige al-

mindelige Former Afvigende, opfattede man paa den anden Side

flere andre, mindre, og mindre vel kjendle Hvarrer som saa

nærstaaende , at de endog idelig forvexledes med den eller

ansaaes for identiske med den, og det væsenligt paa Grund

af et vist Fællesskab i det almindelige Udseende, en større eller

mindre Tilnærmelse til den i Omridset, Farven og fremfor alt i

Skjælklædningens Ruhed, og det var jo saa godt som alene paa

dette Habituelle at det nævnte engelske Arbeide havde grundet

sin Sammenstilling af Arterne til een Slægt: Zeitgopterus.

Denne Betydning af Finnernes Omboining paa Blindsiden,

som sammenbindende Karakler imellem virkelig beslægtede

Former, er det jeg ønsker at styrke endnu mere ved her at

meddele en Iagttagelse over en mærkelig Eiendommelighed i

Gjællehulens Bygning hos to af de ovennævnte Arter, som jeg

bar havt Leilighed til at undersøge.

Medens jeg var beskjæftiget med Undersøgelsen over visse

Forhold i Flyndernes Asymmetrie, nemlig Øievandringen fra den

ene Side af Hovedet til den anden og den dermed sammen-

hængende Forskjel i Sammensætningen af iMellembalken imellem

Øinene hos de forskjelhge Former — en Forskjel som ogsaa

indenfor Hvarrernes store Gruppe kan tjene til at begrændse

naturlige Slægter*) — blev jeg opmærksom paa den besynderlige

') Sammenlign f. Ex. Kraniet af en Argushvarre med det af en Pighvarre

i min forrige Afhandling om Skjævheden hos Flynderne, S. 154-55 figg.
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Eiendommelighcd , som Iluhvarren [Rh. pimctatiis) frembod i

Bygningen af dens Gjælleliiiler. Denne llvarre, der er den mest

usymmetriske af alle vore Plyndre, den, hvis Blindside er fla-

dest og mindst kjødrig i Forhold til Øiesiden, har nemlig ikke,

saaledes som alle andre Fisk, en fuldstændig Mellemvæg imellem

de tvende Huler, hvori Gjællerne ligge paa Hovedets tvende Si-

der, men Skillevæggen er gjennembrudt med en stor Aabning,

saa at den i den ene Gjællehule indbragte Vandstrøm med Let-

hed derfra kan komme i den anden. Figuren A viser i naturlig

Fig. A.

Indblik i venstre Gjælle-

hule af

Jihombiis imnctatus.

Hulen stærkt udspilet, for

atseeGjællekanimene, Gjæl-

lespalterne og Aabningen i

Mellcmvæggen.

Størrelse Hullets Stilling hos et 6" langt Individ, og igjennem

Aabningen seer man de tre forreste af de i den modsatte Gjælle-

hule liggende Gjæller. Ingen anden af de ved vore Kyster hid-

til iagttagne Flyndre viste noget lignende; alle havde de, som

de sædvanlige Fisk, en fuldstændig Mellemvæg. Ved et nølere

Eftersyn af alle de fremmede flynderagtige Fisk, der i Museet

6, 10 og 9. De to førstnævnte fremstille Repræsentanterne for Slægten

Rhomhoidichthys Bieeker.
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slode til min Raadighed, fandt jeg heller ikke dette besynder-

lige Forhold hos nogensomhelst af de egentlige Plyndres Gruppe,

heller ikke hos nogen af de mange naturlige mindre Grupper,

hvori Hvarrerne ere blevne delte, nemlig hverken hos Pighvarre-

Slethvarregruppen {Rhomhus sens. strict.) , ikke heller hos tre

Arter af de langstrakte Pseudorhombusformer , eller hos 5 Arter

af Argushvarrer {Rhomboidichthys Bleeker)] kun hos den i disse

Bemærkninger oftere omtalte Ruhvarre fra Middelhavet, Rh.

unimaculatus Eisso, fandt jeg Gjællehule-Mellemvæggen paa samme

Maade gjennembrudt, og i en lignende Udstrækning. Figur B.

Fig. B.

I-ri

Indblik i den stærkt op-

spilede venstre Gjællehule af

Bhomhus unimaculatus,

(naturlig Storrelse).

Indenfor Tungernes og Hvarrelungernes i de varme Have saa talrige

Familier fandt jeg ogsaa overalt fuldstændige Vægge, een eneste

lille Gruppe undtagen, eo meget ruskjællel, kort og høi Mono-

chirusgruppe fra America, hos hvilken Mellemvæggen var gjen-

nembrudt mere bagtil med en mindre og næsten kredsrund Åab-

ning. — Figur C viser dette Forhold, i naturlig Størrelse.

Det, at en saa paafaldende indre Karakter, hvilken end

dens specielle physiologiske Betydning senere maatte vise sig at

være, træder op sammen med Finneforholdet, kan umuligt andet

end i mine Øine forhøie den sidstnævnte Karakters systema-

tiske Værd. Hvarrer, der forenes ved begge disse Forhold
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Fig. C.

Indblik i den stærkt ud-

spilede hoire Gjælleluilc af

Monochirus macullphmis V

Ag.

Og som ovenikjøbet ogsaa sammenknyttes ved et vist Fælledspræg

(Habitus) fornemlig begrundet i en ensartet Uddannelse afSkjæl-

klædningen, vilde jeg ubetinget skille fra de andre Hvarrer og

føie sammen til een Hovedslægt, der vel ikke upassende kunde

beholde Navnet Zeiigopferus , om dette end oprindeligt kun var

bestemt for en enkelt Form af dem og især havde Hensyn til

de særlige Bikarakterer, der frembød sig hos denne. Jeg vilde

foreslaae at karakterisere Indholdet af Zeugopterusslægleu , saa-

ledes opfattet, som

Bhombt, quorum

dissepimentum inter cavitates branchiales incompletum fora-

mine maximo perlusum,

pinnæ dorsalis et analis in lalus cæcum deflexæ,

sqvamæque margine et apice spiniferæ aut valde hispidæ.

Under en saadan Slægt vilde jeg iøvrigt ikke alene henføre

begge de nævnte Arter; jeg vilde ad Analogiens Vei ogsaa op-

tage Rhomb. cardina Friis i den, skjøndt jeg ikke af Autopsie

kjender denne nette lille nordiske Hvarre og ikke veed, hvor-

ledes Gjællehulen er bygget hos den. Men Sundevalls saa ud-

førlige Beskrivelse af denne Form og Wrights fortrinlig udførte

Figur af den, i Forbindelse med de Yttringer, der foreligge fra
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Andre [Friis, Nilsson), som selv have sammenlignet den med

hine to eller dog med den ene af dem, og hvoraf man tydeligen

erkjender de mange Tilnærmelser, den i de ydre Forhold har

til disse, formene mig at forudsætte, at den i et saa mær-

keligt Forhold kunde afvige fra dem. Derimod vilde jeg endnu

ansee det for mere end tvivlsomt, om ogsaa Rh. megastomus bør

uden videre indføres i Slægten; thi om endog alle de ydre Fæl-

ledskarakterer ere endnu tilstæde hos denne Art, saa synes de

dog her i en meget ringere Grad udviklede, og Fælledspræget

bliver derved ligesom noget udvisket. Hvad der kunde gjøre

det nogenlunde sandsynligt, at den virkelig vilde blive at forene

i Slægt med de andre, er, at man ligesom skridtvis kommer fra

Rh. punctatus igjennem Rh. unimaculatus og derefter igjennem

Rh. cardina over til den; og i det Hele, at den viser sig, som

det synes, meget nær beslægtet med Rh. cardina. Yngre

Individer af den ere endog, ifølge Nilsson, blevne forvexlede

med yngre Rh. cardina ; der maa altsaa vistnok være større

Lighed, end Figurerne af dem hidtil have ladet formode. Imid-

lertid vilde jeg aldrig vove at forene den med de foregaaende,

naar Gjællehulen var anderledes beskaffen end hos disse.

Erterskiift.

Til de foranslaaende Bemærkninger om det nære Slægtskab

imellem vor Ruhvarre, Rh. yunctatus [Bl.) [=^ Rh. hirtus {AMldg.))

og den middelhavske Ruhvarre, Rh. unimaculatus Eisso, grundet

paa den med en stor Aabning gjennembrudte Mellemvæg imellem

de tvende Gjællehuler og Finnernes Ombøining paa Blindsiden,

samt paa et almindeligt Fællespræg m. m., saa at begge efter min

Mening ikke alene burde stilles tæt sammen, men ogsaa stilles

ligeoverfor de sædvanlige Hvarrer som en egen Slæglsgruppe,
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i hvilken efter alle kjendte Karakterer tillige de svenske Ichthyo-

logers Smaahvarff, Rh. cardina (Cuv. Fr'ds)^ ja maaskee endogsaa

den skan dinavisk-engelske i?/iowié. wie^as^omws (i>onov.) vilde blive

at optage, tillader jeg mig at knytte en lille Efterskrift.

Kort Tid efter min Meddelelse til Selskabet ankom nemlig

Jon. CoucKs nye Værk over Englands Fiske hertil*), og ideltes

sidste Bind blev jeg ved flere Henvisninger gjort opmærksom paa,

at disse Hvarreformers Slægtskabsforhold maatte i England have

været underkastet en nøiere Undersøgelse i den allerseneste Tid.

Af Citaterne kunde det ikke blot secs, at Dr. A> Qiinther ved

det Britiske Museum i sit store Arbeide over dette Museums

rige Fiskesamling maatte være rykket frem til Flyndernes Fa-

milie, men tillige, at denne Ichthyolog maatte have foretaget flere

Grupperinger af de hvarreagtige Flyndre i Slægter og Underslægter,

Derimod kunde det ikke sees, hvorledes Grupperingen var ud-

ført eller hvorpaa den grundede sig. Kun saa meget var mig

klart, at han i Opfattelsen af Slægtskabet mellem de Arter, som

her angaae os, maatte være kommen til et ganske andet Re-

sultat, end det jeg havde anseet for det rigtige. Det maatte

derfor være mig magtpaaliggende at kunne snarest muligt faae

det sidst udkomne Bind af hans Værk til Afbenyttelse, hvilket

ogsaa ved vort Universitetsbibliotheks beredvillige Bestræbelser

lykkedes mig-).

Af det nævnte Værks fjerde Bind, der bærer paa Titelbladet

1862, sees det nu S. 407

—

414, at Dr. Giinther har sondret

den middelhavske Ruhvarre, Rh. unimaculatus Risso
, som en

egen Hovedslægt: Phrynorhomhus GUnth. (p. 414) og stillet

denne ligeoverfor en anden Hovedslægt: Rhomhus, i hvilken han

ved Siden af Pighvarren og Slethvarren har beholdt vore tre

') Jonathan Couch. A history of the fishes of the British Islands , Vol. 1.

London 1862, Vol. II. 1863, Vol. III. 1864.

') Catalogue of the Fishes in the British Museum, Ly Alb. Giinther, M. Dr.

etc. Vol. IV. London 1862.
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andre forannævnte Arter, dog som el Slags Underslægler eller

Subgenera, Rhomb. punctatus iBl.) (= Mrtus [Ab.]) som Subgenus

Zeugoptei-us Oottsche, Bh. cardina Friis — den han for at undgaae

Navnforvexling tillægger ået nye Arlsna\n Rh. 7iorvegicus GUnth. —
og Rh. megastomus (Donov.) som Subgenus Lepidorhombus GUnth.

Da dette efter min Opfattelse er den Gruppering , man mindst

skulde have ventet sig , naar man har disse fire Arter og de

øvrige europæiske Hvarrer enten in natura eller i gode Figurer

liggende foran sig, synes den mig at fortjene en nærmere Be-

tragtning. Til at anstille denne føler jeg mig paa Grund af de

foregaaende Bemærkninger særlig opfordret, og det saameget

mere , som jeg for de to sidste Arters Vedkommende nu seer

mig istand til at drage authentiske Exemplarer ind i Sammen-

ligningen og saaledes ikke længere behøver at støtte mig alene

paa Figurer. Ved velvillig Imødekommen af Elr. Professor, Dr.

Wahlgrén ved Universitetet i Lund, har jeg fra dettes zoologiske

Museum modtaget til Afbenyttelse i nogen Tid et smukt

Exemplar af hver af disse Arter, for hvilken Velvillie jeg her

tillader mig at bringe min nævnte Embedsbroder oprigtig Tak.

Naar man nu sammenholder de Mærker, hvorved Dr, A.

Giinther anf. Skr. p. 407 sondrer de tre Artsgrupper eller Un-

derslægler indenfor hans tJovedslægt Rhomhus:

»1. ventral free from anal; scales none, or small and cycloid:

Rhomhus Gottsche

2. ventral free from anal; scales small and ciliated:

Lepidorhombus GUnth.

3. ventrals united with anal

:

Zeugopterus Gottsche'

saa har det unægteligt Udseende af, at disse Grupper kun kunne

holdes ude fra hinanden ved aldeles uvæsentlige Karakterer; den

sidste nemlig fra de to første alene ved den i det Foregaaende

berørte temmelig uvæsentlige Hudforbindelse imellem Bug- og
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Gadfinnens Straaler, de lo førstnævnte fra hinanden indbyrdes

alene ved Beskaffenheden af Skjællenes bagerste Rand. Arterne,

de omskilte, maae følgelig efter disse Skjælnemærker antages

at slaae hinanden meget nær.

Sammenstiller man derimod Karaktererne for Bhombus-

slægtcn i dens Helhed med de Karakterer, som Dr. GUnther giver

for sin nye Hovedslægt: Phrynorliomhus , til hvilken han alene

henfører den middelhavske Ruhvarre, Rh. unimaculatus Bisso^ saa

bliver Indtrykket af Forskjellighederne ganske vist et andet.

Forat lade de angivne Ligheder og Uligheder imellem disse to

Slægter træde tydeligere frem for Øiet, har jeg nedenfor stillet

samtlige de Led af Dr. G^wn^/iers Karakteristikker, der lyde

ordret eens for begge, i en Pille midt imellem de to Slægts-

navne, de Led derimod, der lyde ueens, har jeg stillet ud til

Siderne under de to Slægtsnavne:

Bhombus. Plirynorliombus

.

a. Eyes on the lelt side.

b. Mouth wide , the length of the maxil-

lary being more than one-third of ihat

of the head.

c. Each jaw wilh a narrow band of villi-

form teeth, without canines;

d. vomerine teeth; none on d. no vomerine or pala-

the palatines. tine teeth.

e. The dorsal fln commences on the snout;

f. nearly all the dorsal and anal rays are

branched.

g. Scales none or small. g. Scales very small, spmy.

h. Gill-membranes scarcely united at the

throat;

i. gill-rakers well developed,

k. lanceolate. k. compressed.

1. Branchiostegals seven. 1. Branchiostegals fife.
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Det sees strax, al Forskjellighederne gaae igjennem Qrc

Led af Slægtsdiagnosen og at de tildels optræde i saadanne

Forhold, paa hvilke man ikke sjelden i vor Systematik pleier at be-

grunde Slægtsforskjel, saasom det ulige Antal af Gjællehudsstraaler

og Mangelen eller Tilstedeværelsen af Tænder paa Plougskjærbenet

;

den mere eller mindre tornede eller utornede Skjælrand og den

ringe Forskjel i Formen af Gjællegitterets Stave ere af mere

underordnet Natur, den sidste kan 'ialfald her kun betragtes

som blot Artsmærke.

Jeg skal i al Korthed gjennemgaae disse virkelige eller

formentlige Forskjelligheder efter den Vigtighed , de have som

Slægtsmærker.

Gjællehudsstraalernes Antal er indenfor mange Fiskefamilier

meget constant og indenfor Flynderfamilien er allerede eengang

tidligere en Slægt bleven væsentligen begrundet paa disse Straa-

lers Tilstedeværelse i et forøget AntaP), nemlig 8 istedetfor Fa-

miliens sædvanlige Antal af 7 [Hippoglossoides Gottsche = Cttha-

rus Beinhdt sen). En saa væsentlig Afvigelse, som den Phryno-

rhombus angives at frembyde (o, istedetfor 7), maatte derfor saa-

meget mere faae Betydning og betinge Formens Afsondring i

en egen lille Slægt fra de øvrige, hvis virkelig Angivelsen var

begrundet i Naturen; men dette kan jeg ikke ansee den for at

være. Thi paa to Individer, som jeg har af denne Fisk, har jeg

paa ny talt Straalerne og jeg finder ikke alene 7 paa hver Side,

men finder ogsaa disse syv paa selvsamme Maade fordelte og

stillede hen ad Tungebenets Sider, som hos de andre Former,

nemlig øverst og længst tilbage fire tætslillede, lidt længere

nede og fremad to mere fjerntstillede og ind imod Midtlinien en

kortere og tyndere. Hvorledes Dr. Oiinther har faaet sit

Femtal ud, forstaaer jeg ikke, da han har havt 5 forskjellige

Individer til Undersøgelse, men jeg maa dog bemærke, at de

fire af disse vare tørrede og udstoppede Exemplarer. Som

Kjcndsgjerningerne staac for mig, er det en Selvfølge, at jeg

•) Kgl. D. Videnskabs Naturv. og mathemat. Afhandlinger VII. 183S. S. 130.
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ikke i Gjællehudsstraalernes Antal kan see nogensomhelst For-

skjel imellem den middelhavske Rh, unimaculatus og F{atte-

gattets Rh. punctatus (== hirtus).

Anderledes forholder det sig med Tandforholdet paa Ploug-

skjærbenet. Uo?> Rhomh. punctatus er der, som de ældre Beskri-

velser angive det, Tænder paa den forreste Del af Plougskjær-

benet; de ere 10— 15 i Antal, paa mit ene Individ næsten alle

ligestore, paa mit andet med 5—6 større og fremragende; saa-

ledes har formodentlig Forholdet ogsaa været hos det af Nilsson

beskrevne Individ, thi han angiver "friimst i plogbenet en tviirrad

af 4—5 spelsiga tander«; med større Skjæl kunde man vistnok

kalde den mangesidede Flade, hvorpaa Tænderne sidde, »kreds-

formig«, iomVvoL Krøyer kalder den; men i denne forskjellige

Angivelse kunde man vel have en Antydning af, at Formen og

Antallet af Tænderne ikke er eens hos alle Individer. Paa

samme Sted findes der ogsaa en lille men kun af faa Tænder

bestaaende Gruppe hos Rh. cardina (Friis) {= norvegicus GUnth.) og

hos Rh. megastomus, men saa smaa hos den første, at jeg var

i megen Tvivl om deres Tilstedeværelse, større og noget krum-

mede hos den sidste og fortrinsvis hæftede paa Blindsidens

Hælfte. Hos Rh. unimaculatus er derimod den hele Vomer

jævn og glat og vist med Rette at kalde tandløs. Jeg har

allerede i det Foregaaende havt Leilighed til at udtale, at jeg

ikke ubetinget i denne Tandløshed kan see en bestemt Antyd-

ning af, at Formen bør høre til en anden Slægt end de vomer-

tandede ; dertil vilde jeg idetmindste fordre , at denne Afvigelse

forenede sig med flere andre ikke uvæsentlige Eiendommelig-

heder.

Vi komme nu til den angivne Forskjel i Skjælklædningen:

»scales none or small« — »scales very small, spinyi^. Om
Skjællene ere lidt større eller lidt mindre , kan naturligvis ikke

belinge nogen Slægtsforskjel, og paa Størrelsen kan der her

lægges saa meget mindre Vægt, som det maa være ved Uagtsom-

hed at Forfatteren er kommen til at kalde Skjællene hos Rhom-
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bus i det Hele for »small«; Sandheden er jo, at baade hans i2/i.

megastomus Don. og hans Rhomh. norvegicus have forholdsvis

store Skjæl, ja endog meget store SkjæP), og indenfor Indbegrebet

af hans Rhombus kommer altsaa alle Gradationer af Skjælstør-

relser at ligge, endog indtil slet ingen Spor af Skjæl (no scalcs)

— og hertil kan altsaa »meget smaa« Skjæl ingen Modsætning

danne. Tillæggel »spinyu er baade rigligt og berettiget for

Rhombus unimaculatus som Art, men er uberettiget som Led i

Diagnosen for den derpaa byggede Slægt: Phrynorhombus^ saa-

fremt der derved skal dannes en Modsætning til det andet Slægts-

begreb: Rhombus, da jo ikke aliene Skjæilene paa den herunder

indbefattede Rh. punctatus med selv samme Ret ere spiny, men

ogsaa Skjæilene paa Rh. megastomus og Rh. norvegicus have

Fremstaaenheder af samme Art, om de end ere lavere, saa at

Skjæilene i Årtbeskrivelsen kun ere blevne kaldte »eiliatedu. Skjæl-

lenes Beskaffenhed knytter lydelig nok Indholdet af GUnthers

tvende Underslægter under Rhombus lil hans Hovedslægt Phry-

norhombus, og netop dette Forhold var jo ogsaa tidligere blevet

benyttet til en Forening af alle tre Smaagruppers Indhold i een

Slægt (see foran S. 98).

Dr. Qunthers Udtryk i den korte Beskrivelse af Rh. punc-

tatus: »scales rudimentary, but each scale provided with some

spines, so Ihat the surface of the whole coloured side is very

rough« vidner forresten allerede tydelig nok om, at det ikke er

som Modsætning til Forholdet hos Rhombus at Ordet »spinyu er

kommet ind i Slægtskarakteren for Phrynorhombus.

Saaledes staaer der kun tilbage den ikke meget tydeligt udtalte

og ialfald meget underordnede Forskjæl i Formen og Antallet

af Gjællegitterets Stave , men ved at lægge disse Partier af Rh.

punctatus og Rh. unimaculatus ved Siden af hinanden, kan man

^) I Beskrivelsen ai Pleuronectes cardina siger Sundevall udtrykkelig: »Fjåi-

len åro således storre an på någon annan skandinavisk art (af Pleuro-

nectes) och ordnade i regelbundna rader." S. 201.
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paa ingen Maade faae større Uligheder frem, end dem vi som

oftest see endog ved meget nærstaaende Arier af samme Slægt.

Udbyttet af disse Betragtninger over de afDv.Gilnther anførte

virkelige eller formentlige Forskjel kan for mig kun blive dette,

at Dr. Gunther ikke har ladet Grændselinien imellem Hoved-

grupperne falde paa det rette Sted, men at det vilde være langt

naturligere at forene hans tvende Underslægter af Rhonibus

med hans Slægt Flirynorliomhus til eet større Hele. Saafremt

Gjællehulens iMellemvæg er gjennembrudt hos Uli. norvegicus

og hos Wi. megastomus , vil en saadan Sammenstilling, efler

min Mening, endog være aldeles uundgaaelig. Det var mig

derfor vigligt at kjende Gjællehulens Forhold hos disse to Arier.

Ved den ovennævnte velvillige Imødekommen fra Lunds Univer-

sitetsmuseum kan jeg nu meddele, at et 8"" (3 Tommer) langt

Fis. D.

Gjælleluilevæggeii med

dens Aabning hos

JRhombus megastomus.

naturlig Størrelse).
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Exemplar af Rh. norvegicus har Mellemvæggen gjennembrudt

med et 6""" stort Hul, af omtrent den Figur, som Træsnittet B

viser, og et 18 Tommer langt Exemplar af Rh. megastomus har

til min endnu større Overraskelse den samme Bygning og et 26'"'"

langt Hul i Væggen. See Fig. D.

Saa bestemt jeg ifølge disse Overensstemmelser maa holde

fast paa, at den af mig foreslaaede Sammenstilling af Formerne

er den naturligere og altsaa den rigtigere, saa villig er jeg til

al indrømme, at det nuværende Indhold af denne Hovedslægt

Zeugopterus efter ikke aldeles uvæsentlige ydre og indre Mærker

kan sondres i Underslægter, f. Ex.:

Zeugopterus Gottscke (sensu latiore conf. p. 103).

a) pinna ventrali cum pinna anali conjuncta,

appendicibus pyloricis nullis

Zeugopterus Gotts. s. strict.

b) pinnis ventralibus et anali disjunctis,

appendicibus pyloricis,

dentibus vomerinis nullis

PhrynorJiomhus Giinth.

dentibus vomerinis

Lepidorhomhus GUnth.

Hvorvidt Opstillingen af disse Underslægter imidlertid vil

have nogen videnskabelig Betydning eller ikke, vil især være

afhængigt af, hvorledes nye Arter af samme almindelige Byg-

ning ville stille sig til de nu bekjendte flre Arter.
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Hr. Prof. Bolten meddelte følgende Bemærkninger om Vindenes

Forhold til Temperaturen, og til Lufttrykket, samt om Dovés

Dreiningslov. (Fortsættelse af Afhandlingen i November 1864).

Viudeus Forhold til Temperaturen.

Vindens Indflydelse paa Temperaturen kan opfattes paa for-

skjellige Maader. Deels kan man nemlig for hver Tidsafdeling

bestemme de Middeltemperaturer, som have ledsaget de for-

skjellige Vinde, deels kan man betragte Temperaturen som af-

hængig af den herskende Vind eller Vindens Middelretning, og

det er denne sidste Undersøgelse vi ville anstille først.

Med Udelukkelse af de Maaneder, for hvilke Iagttagelserne

vare altfor mangelfulde, har jeg sammenstillet dem alle i Klasser

efter Vindens Middelrelning, angivet efter de otte tlovedvinde,

og da bestemt Middeltallet af de til samme Klasse henhørende

Maaneders Middeltemperaturer. Resultaterne meddeles i følgende

Tabel, ved hvilken der dog er at bemærke, at for de sjeldnere

indtræffende Middelretninger hænder det, at der kun er indlrulTet

eet Tilfælde, bemærket i Tabellen med *, eller to, bemærket ved ^,

saa at Resultaterne for disse Vindretninger ikke ere meget paa-

lidelige.
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De i Rækken tilhøire anførte IVIiddellemperaturer ere ud-

dragne af de til denne Beregning anvendte Maaneder. For det

meste falde Maxima og Minima af de forskjellige Vindretnin-

gers Middeltemperaturer sammen med Temperalurens Maxima og

Minima i Aarets Løb; kun synes det at NO og NV have Mini-

mum i Februar, SO og NV Max. i August. De varmeste og

koldeste herskende Vinde falde altsaa saaledes.
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Opvavmeiule. Afkjoleiidc.

Januar. ... S— V ... . NV—SO
Februar . . . S-V . . . . NV—SO
Marts .... S- NV ... . N—SO

April .... SO -SV .... V-0
Mai ... S og NV—N . NO-SO og V

Juni . . SO—SV og NV . N-NO og V

Juli NV— S .... SV- V

August . . . NV— S .... SV— V

September . 0—SV .... V—NO
October . . SO— S .... SV—NO
November . . S SV— SO11 U VCUIUCl

December
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anvendte og Iagttagelserne anstillede til de bestemte Klokkesiet.

Der l'orelaae altsaa Middagsobservationer fra 29 Aar (Vindiagtta-

geisernc for 34 og 36— 38 mangle), hvilket giver omtrent 900

Iagttagelser for hver Maaned. Fremgangsmaaden var da simpel

nok, idet jeg kun behøvede at optegne Vindretningen for hver

Middag og ligefor den optegne den i botanisk Have iagttagne

iMiddagstemperatur. Efter den saaledes dannede Liste uddrog

jeg for hver Maaned Middeltemperaturen for enhver af de

otte Vinde og af denne og Middeltemperaturen for alle Iagtta-

gelser i samme Maaned fandtes derpaa Forskjeilen imellem Mid-

deltemperaturen af de enkelte Vinde og den almindelige Middel-

temperatur. Følgende Tabel meddeler de saaledes fundne Re-

sultater.

Tabel o?er Forskjeilen imellem middeltemperaturerne for de otte

Vinde og den almindelige liddeltcmperatur.
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Det sees af denne Tabel, at de fleste Vinde have lavest

Varmegrad i Januar, liøiest i Juli overensstemmende med Maane-

dernes Middeltemperaturer; men undtagne herfra ere dog og

NO, der have Minimum i Februar, og NV, der har Maximum

i August. Den følehge Kulde af den i Mai og Juni pludseligt

indbrydende og i Juli ofte længe fortsatte V og NV viser sig

tydeligt i denne Tabel. Jeg skal endnu blot tilføie den Bemærk-

ning, at den almindelige Talemaade: »Naar del fryser med Søn-

den, fryser Tappen i Tønden«, synes at mangle enhver Beretti-

gelse. Ikke alene seer man Intet dertil i Tabellen, men heller

ikke i de enkelte Iagttagelser fremtræder der stærke Kuldegrader

med Søndenvind, som Tilfældet maatte være, naar Sagen skulde

have sin Rigtighed.

Da det nu var mig om at gjøre at foretage en lignende

Interpolation for Varmegradens Fordeling paa de forskjellige

Punkter af Horizonten, som den, jeg tidligere har meddeelt for

Vindens Hyppighed og Styrke*), maatte jeg først multiplicere

Afvigelserne fra Middeltemperaturen med den paa anførte Sted

meddelte Hyppighed af de forskjellige Vinde. Det derved dan-

nede Product kan da siges at angive den Varmemængde, som

tilfwres Luften af de forskjellige Vinde. Nedenstaaende Tabel

meddeler disse Størrelser.

Tabel orer de af de forskjellige Vinde tilførte Varmemængder.
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Af disse Slorrelser har jeg derpaa beregnet Constanlerne i

Fortnieii

i; = n, sin (a -j- h^) -\- «._, sin (2a ^- Jo) + «3 sin (3a 4- J^)

4- a^ sin (4« + b^]

og af disse atter Constanterne i den tilsvarende Formel

V = Ay sin (a -\- by] -{- A., sin (2« + Z'J + • • •

hvor ^/

2 SID —

—

, saaledes at Vda er den Opvarrnnings-

mængde som tilføres Vinden fra Azimnlh a. Constanterne

havde de i følgende Tabel opførte Værdier.

Efter den saaledes bestemte Formel har jeg beregnet Opvarmningsmængdei

Januar .

Februar

Marts

.

April .

Mai . .

Juni .

Juli. .

August
Septbr.

Octbr.

Novbr.

Decbr

Aar . .

N.

O

- 7,96

-10,88

-14,70

-10,50
- 4,59

2,98

11.20
- 1.94

-10,55

- 4,54
- 7.55

10,72

10

-15,05 -
-18,71 -
—18,50 —
—11,94 -
— 5,56 —

4,58

15.51

— 1,82 -
— 8,55 —
— 5,57 —
— 10.04 -
-15,22 -

20

17,56

26:97

21,15

12,07

7,56

5,56

16,22

1,50

6,75

6,45

12,65

15,16

30

-21,25

-54.56

-22,58

-10,95

- 9,22

5,89

14,84
- 0,18
- 6,17
- 8,54

-15,78

16,54

—5,78 -7,24 —8,84 -10,59
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Januar ....

Februar. . . .

Marts

April

Mai

Juni

Juli

August ....

September

October. . . .

November . .

December . .

for hvpr Uende Grad af

26,51

32,71

21,43

8,51

13,06

-4,

2,34

7,09

4,33

1,14

5,50

18,24 12,19

27,78 13,15

18,90 9,45

10,01 8,32

15,11 3,35

22,89 2,99

28,82 10,48

A., A'3

3,19

3,54

3,54

4,99

3,40

1,81

3,52

3,35

8,28

5,14

7,12

3,58

4

0,66

2,92

1,32

0,92

0,08

2,38

2,68

1,56

0,74

5,12

3,82

0,46

197°

202°

206°

222°

285°

353°

344°

348°

288°

214°

215°

202°

295°

224°

226°

238°

102°

89°

78°

143°

193°

115°

54°

177°

h, b,

133° 270°

96° 90°

93° 90°

254° 90°

121° 270°

148° 270°

78° 90°

204° 270°

13° 270°

49° 270°

87= 270°

180° 270'

Horizonten; Resultaterne findes i følgende Tabel.

O.

90

-21,80

-22,09

-14,99
- 3,06
- 0,35

4,14

15,75

14,36
- 3,73

-22,08

-25,20

-24,38

SO.

100

-19,54

-17,00

-14,51

- 5,85

5,75

6,98

17,74

16,98

2,67
-16,65'

-18,58

-25,96

110

17.32

-13,42

-13,37
- 6,18

7,46

10,73

19,19

19,56

10,32
- 9,20

-10,60

-26,95

8,62 — 5,65 - 2,50

120

-15,58

-11,07

-12,08
- 0,90

10,45

14,60

20,22

21,15

17,66
- 1,54
- 5,19

-26,81

130

-13,68

- 9,18
- 9,54
- 6,16

12,57

17,70

21,35

22,44

25,17

4,59

2,06

-25,12

140

-12,00
- 7,03
- 5,73
- 3,77

15,88

19,49

22,49

21,97

25,58

8,01

4,55

-21,51

0,59 3,35 5,48

1.50

- 9,95
- 4,20
- 1,04
- 0,07

14,54

19,87

23,46

19,72

24,41

8,70

4,14

-15,82

160

—7,02
-0,61

3,83

4,15

14,86

19,18

23,92

16,92

19,71

7,21

2,95

-8,16

6,E 3,08

170

-2,95
5,13

8,08

7,94

15,00

18,00

22,91

15,40

12,77

5,29

2,59

1,04

"8^

V.
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Af disse Tal, som jeg ikke har villet undlade at meddele,

da de angive den Indflydelse, de forskjellige Vinde have paa

Opvarmningen saavel ved deres Hyppighed som ved deres Tem-

peratur, har jeg atter beregnet Forskjellen mellem Vindenes
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Temperatur og den almindelige Middeltemperatur, ved at dividere

de ovenstaaende Tal med de enkelte Vindes Hyppighed. Disse

Afvigelser findes opførte i følgende Tabel.

0.
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Varmefordelingen i Horizonten faaer man lettest et Over-

blik over ved at dele Horizonten i en kold og en varm Deel.

Den varme Afdeling faaer da i de forskjellige iMaaneder følgende

Beliggenhed og Udstrækning.

Hele Aaret 118°—289° OSO—V1\V

S—NNV
SSO—INNV

SSO—NNV

SSO—NN V
—vsv

NNV—SV
NNV—SSV

NNO—SSV (og 326—350, NV—NNV)

0— S (og 246— 296, VSV—NNV)
OSO-NNV
SO—NV
S-NV.

Januar
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August . .

Septomber

October .

November

December

115°

141°

226°

224^

247°

OSO og 338°

, SO og 271°

. SV

. SV

vsv.

NNV
. V

Midtpunktet af V^armebuen ligger altsaa bestandigt i den

sydlige Deel af Horizonten , indtager den veslligste Slilling i

Januar, den østligste i Juli og bevæger sig temmeligt regelmæssigt

fra den ene af disse Stillinger til den anden, dog saaledes at

Bevægelsen er størst i den varme Deel af Aaret. Man vil til-

lige see, at der i August dukker en mindre Varmebue frem ved

NNV, i September voxer den og gaaer imod Syd og løber i

October sammen med den sydostlige Deel af Buen.

Paa Figurtavlen ved Slutningen af Afhandlingen er Varme-

fordelingen angivet ved Construktion, idet Ordinaterne til de fuldt

optrukne Linier angive de i ovenstaaende Tabel opførte Tal.

Efter disse Curver ere følgende Maxima og Minima bestemte.

1

1
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Det skal nu villigt indrommes, at mange af disse Maxima

og Minima kun ere meget lidt fremtrædende saa at de enkellviis

betragtede kun kunne have en meget liden Tiltro; men det for-

tjener dog at bemærkes at flere af dem vise en Tilbøielighed til

at danne sig før de virkeligt kunne træde frem. Det østlige

iMaximum i April kan saaledes spores tilbage til Januar; det

sydlige Maximum kan spores i otte Maaneder, og jeg har derfor

troet det rigtigt at meddele dem alle saaledes som Curverne

give dem. Udsondres de største .Maxima og de mindste Minima,

falde de saaledes som følgende Tabel viser.
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to Minima i April og September, hvoraf man kan drage den

Slutning, at jo mere Yinden er ligeligt fordeelt over hele Hori-

zonten, desto mere ville Temperaturerne for de forskjellige Vinde

være eens.

Man kunde være meget tilbøielig til at troe, at nogen af de

forskjellige her omtalte Retninger maalte staae i Forbindelse

med Isothermernes Gang; men ved at afsætte dem paa de af

Dove construerede Kaart over Maanedsisothermerne har jeg ikke

fundet nogensomhelstOvereensstemmelse undtagen i ganske en-

kelte Tillælde, hvoraf Intet kan sluttes.

Af de ovenanførte Afvigelser fra Middeltemperaturen, som

strængt taget kun gjælde for Middagen kan man
, under Forud-

sætning af, at de ogsaa ere gyldige for de andre Tider af Dagen

bestemme Vindenes Middeltemperaturer i de forskjellige Maa-

neder. Følgende Tabel angiver disse Tal.
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90

—2,53

-2,50

-0,13

4,26

8,73

12,78

15,93

15,35

10,44

5,34

l,lt)

-1,14

100

-2,21

-1,97

-0,05

4,23

8,93

12,99

15,88

15,28

10,96

5,99

1,79

-1,05

110

-1,94

-1,60

0,02

4,13

9,09

13,21

15,91

15,13

11,40

6,55

2,40

-0,93

120

-1,76

-1,57

0,09

4,11

9,21

13,38

15,75

15,00

11,72

6,97

2,85

-0,80

130

-1,64

—1,22

0,22

4,14

9,31

15,50

15,65

14,92

11,94

7,25

3,14

—0,68

140

-1,57

-1,08

0,41

4,25

9,40

13,57

15,64

14,82

12,07

7,41

5,27

-0,55

150

—1,51

-0,92

0,70

4,44

9,50

13,60

15,68

14,08

12,07

7,46

3,28

-0,28

IGO

— 1,38

—0,69

1,05

4,68

9,61

13,59

15,70

14,53

11,90

7,42

5,22

0,16

170

-1,15

-0,45

1,37

4,93

9,71

13,54

15,57

14,31

11,54

7,33

5,20

0,79

270

0,48

1,29

2,09

4,86

8,05

10,98

12,56

12,50

11,04

7,62

5,74

1,88

280

0,49

1,50

2,15

4,92

7,91

11,04

12,48

12,*45

11,03

7,51

5,51

1,74

290

0,59

1,06

2,03

4,93

7,89

11,21

12,46

12,70

10,90

7,41

3,29

1,54

300

0,23

0,70

1,81

4,88

7,97

11,44

12,48

12,97

10,68

7,32

5,16

1,50

310

0,06

0,34

1,54

4,77

8,09

11,67

12,56

13,22

10,51

7,25

3,11

1,09

320

-0,12

0,03

1,23

4,61

8,21

11,88

12,71

13,41

10,28

7,16

3,05

0,87

330

-0,54

-0,24

0,88

4,39

8,32

12,07

12,96

15,49

10,04

7,04

2,92

0,61

340

-0,71

—0,59

0,46

4,12

8,39

12,26

15,42

13,53

9,77

6,86

2,64

0,19

350

-1,56

-1,12

-0,07

5,79

8,59

12,46

14,28

15,46

9,48

6,59

2,17

-0,50

af Forandringen er forskjellig, men ogsaa de Tider, da Maximum

og Minimum indtræde. Med Hensyn til Slørreisen af Foran-

dringen gives den i følgende Tabel.

9*



130

0° 17,69
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seende heldigt al Lufttrykket ved Middag ikke afviger betydeligt

fra Middelværdien.

Som Lufttrykkets Middelstørrelse har jeg fundet 336,49 Pa-

riser Linier eller 759,06 Millimeter, som er kjendeligt mindre

end det af Schouw angivne, som var 337,02. Men derved maa

det bemærkes, at Schouw fandt Middellrykket for de første 7

Aar (1782—88) 1,57 Linie slørre end for de sidste 5 Aar (1805

— 9), uden at der kunde angives nogen Grund dertil, og han

forøgede derfor Middellrykket for de 5 sidsle Aar 1,57 Linie.

Beholder man derimod Ligttagelserne uforandrede, give de som

Middeltryk 336,37 Linie, som kun er lidet forskjelligt fra det nu

fundne.

For de enkelte Maaneder fandtes følgende Værdier af Luf-

tens Middeltryk samt Afvigelser fra Aarets Middeltryk.
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Gaae \i nu derfra over til at betragte Lufttrykkets Afhæn-

gighed af Vindretningen , saa har jeg først bestemt Forskjellen

mellem Luftens iMiddellryk ved enhver af de otte Hovedvinde

og Maanedens almindelige Middeltryk. Disse Forskjelle ere op-

førte i følgende Tabel.
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kunde beregne Fortætningsmængden for ellivprt P>iieelement al

Horizonten. Disse sidstnævnte Constanter vare følgende.
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Betragtes disse Tal noget nærmere, viser det sig, at den

nordlige Grændse, der i November, December og Januar ligger

omtrent lige i Nord, fra sidstnævnte Maaned flyller sig temmelig

regelmæssigt imod Vest, naaer sin vestligste Stilling i Juli og

saa gaaer tilbage imod Nord. Den sydlige Grændse gaaer fra

Januar imod Øst, kommer i sin østligste Stilling i April, naaer

atter i October den samme Stilling, den havde i Januar og fore-

tager i November og December igjen en lille Vandring imod

Øst. Vandringen af den nordlige Grændse er omtrent 67°, af

den sydlige kun 34°, begge altsaa meget mindre end ved Tem-

peraturfordelingen. Stederne midt imellem de yderste Beliggen-

heder af begge Grændser ere meget nær lig deres Middelsted

for hele Aaret. Beliggenheden af Midtpunktet for den Bue, der

giver Overskud af Lufttryk bliver saaledes.

Aaret 75° ONOryui Cl . . .

Januar . .
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Forandringen er størst i December, mindst i April; men

der findes endnu tre IMaxima i Februar, Juni og September; Mi-

nima i Januar, Juli og October. Dog troer jeg ikke, man kan

uddrage anden Slutning heraf, end at Forandringen er størst

om Vinteren, mindst om Foraaret.

Følger man de lodrette Talrækker i Tabellen over Barome-

terets Afvigelser fra Middeltrykket, finder man ikke nogen sim-

pel Lov for deres Forandringer, hvilket dog i Almindelighed

kunde ventes. Da Luftens Middeltryk nu heller ikke følger

nogen simpel Lov i Aarets Lob, saa forelaae der den Mulighed,
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Åaret følger høi Temperatur med lavt Lufttryk, i den varme der-

imod høi Temperatur med høit Lufttryk. For nærmere at paa-

vise delte med Tal har jeg dannet følgende Tabel. Betegnes

Lufttrykkets Afvigelse fra Middeltrykket ved /S, Temperaturens

Afvigelse ved 6, angiver Tabellen det Antal Grader af Horizonten,

der give de forskjellige Combinationer af Fortegn for de to Stør-

relser tilligemed det Antal Grader for hvilket de begge have

samme Tegn {^6 > 0) og det for hvilket de have modsatte Tegn

(/J6» < 0).

Det Autal Grader af Horizouten^ for hvilke
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Overvægt. I det Hele har altsiia Temperaturen en Tilbøielighed

lil at synke med stigende Lufttryk, en Tilbøielighed, der naaer

sit Maximum i April; men i Sominermaanederne slaaer den om

lil den modsatte. Det maa dog lierved ikke glemmes at lige-

store Afdelinger af Uorizonten ingenlunde afgive ligemange Til-

fælde, da de sydvestlige Vinde i det Hele have en saa afgjort

Overvægt.

For nærmere at bestemme Forholdet imellem Barometerets

og Thermometerets Forandringer har jeg for hver Maaned sam-

let alle Thermometeriagttagelser, som svarende til den samme

Linie af Lufttrykket, saaledes dem, der svarer til Lufttrykkene

fra 335,60 til 336,50 o.s.v., og deraf bestemt Middeltemperaturen

for ethvert af disse Lufttryk. DIeve de fundne Hesultater con-

struerede som en Curve, der havde Lufttrykket til Abscisse,

Temperaturen til Ordinat, fremkom der naturligviis Linier med

høist uregelmæssige Bugter; men for nogle Maaneder visle der

sig dog en kjendelig Tendens til Synken, for andre lil Stigen af

Curven. Ved at antage, at man kunde gjengive Temperaturens

Afhængighed af Lufttrykket ved den simple Formel

t = a — h^

hvor /S betegner Lufttrykkets Overskud over 336 Linier, kunde

jeg beregne Constanterne a og b efter mindste Qvadraters Me-

thode og fandt følgende Værdier for dem.

Januar .
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Heraf fremkommer nu det Resultat, at Temperaturen fra

April til Oclober, allsaa i de syv Maaneder af Aaret stiger med

stigende Lufttryk, derimod i de fem, fra November til Marts, sti-

ger med faldende Tryk. Coefficienten h har sit Maximum i Juli,

sit Minimum i Januar. Dens negative Værdier ere i det Hele

temmelig smaa, saa jeg skulde slet ikke lægge nogen Vægt paa

disse Resultater, hvis ikke Forandringen af h fra den ene Maa-

ned til den anden gik temmelig regelmæssigt for sig. a angiver

Temperaturen ved 336 Liniers Barometerstand, men det er natur-

ligviis Middagstemperaturen. Anmærkningsviis skal jeg tilføie

at lige saalidt som Middeltemperaturen er den, der hyppigst ind-

træffer, ligesaalidt er Middellufttrykket i de forskjellige Maaneder

det hypyigste eller sandsynligste. Delte sidstnævnte falder som

følser.

Januar . . .
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den har dreiet sig imod Solen , er det f«rsle Tal forlioldsviis

kun lidet større end det sidste, og denne Omstændighed synes

ikke at tale meget for Lovens Rigtighed. Man maa imidlertid

betænke, at de fleste Veirhaner kun befinde sig i en ringe Høide

overjorden, hvor Vindretningen underkastes mange reent til-

fældige Forandringer, og man vil da indsce, al man ved al op-

tegne alle Forandringer af Vindens Retning for største Delen

faaer ganske intetsigende Dreininger, som ved deres store

Mængde skjule den virkelige. For at undgaae denne Mislighed

har jeg ved at undersøge Vindens Dreining seet bort fra alle

disse smaa Forandringer og kun bemærket hver Gang Vinden

gik igjennem N, samt i hvad Retning den gjorde det for at

faae det Antal af hele Omdreininger, Vinden har udført i den

ene eller den anden Retning; Brøk af Omdreininger fandtes

ligefrem ved Forskjellen imellem Vindens Begyndelses- og Slut-

ningsrelning i den betragtede Periode. Ofte træffer det sig, at

Vinden taber sig og derpaa springer over til den modsatte. Her

bliver en Tvivl tilbage om den Retning, hvori Springet er skeet.

For at hæve denne Tvivl tager Dove Hensyn til den Forandring,

der er foregaaet i Lufttrykket, og antager derefter Dreiningen

at være foregaaet i sydlig og vestlig eller nordlig og østlig Ret-

ning eftersom Barometeret er faldet eller steget. Da man imid-

lertid slet ingen Garantie har for, at Barometeret ikke under saa-

danne Forhold, saavelsom under andre, kan afvige fra sin van-

lige Gang har jeg foretrukket at tage Hensyn til de foregaaende

og efterfølgende Forandringer af Vindretningen, og eftersom disse

gik med eller mod Solen antage Springet for udført i samme

Retning. Man indseer forøvrigt, at en fuldstændig Bestemmelse

af Dreiningens Hyppighed kun kan opnaaes ved et i betydelig

Høide anbragt selvskrivende Apparat, og et saadant slaaer som

bekjendt ikke til Tjeneste her. Nedenstaaende Tabel angiver de

fundne Resultater for hver af de Maaneder, hvis Iagttagelser ere

anvendte. Dreiningen er angivet i Hundrededele af en heel Om-

gang; Fortegnet — angiver en Dreining mod Solen.

10
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Det synes heraf at fremgaae, at Vinden i Gjennemsnit dreier

sig 9V4 Gange rundt med Solen om Aaret. Delte Antal er en

Deel mindre end hvad man sædvanligt finder angivet. For Liver-

pool har Foliet-Oster fundet efter 4 Aars Iagttagelser 16,5 Om-

dreininger med Solen, for Greenwich angiver Gleisher efter 14

Aars Iagttagelser 13,1 Dreininger; for Briissel angiver Quetelet

for 6 Aar 16 Dreininger; for Charkow angiver Lapshine efter 5

Aar 15 Dreininger og i Madrid har Rico og Sinobas for Aaret

1857 fundet 41 Dreininger*). Heller ikke stemmer Antallet med

nogle Iagttagelser for 20 Aar, Admiral Fitzroy har meddeelt i

sin »Weatherbook« ifølge hvilke Vinden i Gjennemsnit skulde dreie

sig 12 Gange rundt. For de enkelte Aar stemmer Resultaterne

heller ikke overeens hverken i absolut eller relativ Størrelse,

kun viser det sig at i England saavelsom her har Vinden i 1853

dreiet sig imod Solen, men her kun 1,8 Gang, medens den der

har dreiet sig 4 Gange. Denne Mangel paa Overeensstemmelse

kunde hidrøre derfra, at vore Iagttagelser vare ganske ubruge-

lige til deraf at udlede Dreiningsmængden; men det viser sig,

at efter de 26 første Aar af ovenstaaende Tabel bliver den aar-

lige Dreining 9,26 efter de sidste 25 Aar 9,23 Omdreininger;

det er altsaa ganske det samme Resultat, og det synes altsaa

som om ovenstaaende Tal dog fortjener nogen Tiltro; i ethvert

Tilfælde bekræfte de Dreiningslovens Rigtighed.

Hvis Dreiningen var ligeligt fordeelt over det hele Aar,

maatte den for hver Maaned beløbe sig til 0,77 Omgang. Mid-

deltallene vise, at denne Dreining overskrides i April til Juni

samt i October. I Mai er Middeldreiningen størst, 1,6 Gang,

i December mindst 0,15 Gang. Forskjellighederne i de enkelte

Aar ere paafaldende store, hvad der sees af nedenstaaende

Oversigt over Maxima og Minima.

Meleoroloei v. E E. Sclimid S. 5G0.
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I Mødet var fremlagt, fra:

Videnshahernes Selskab i Upsala.

Nova Acta, Series III. Vol. V. Fase. 1. Upsala 1864.

Upsala Universitetets Årsskrift 1863.

Elias Fries. Monographia Hymenomycetiim Siieciae Vol 11.

Naturforschende Gesellschaft i Halle.

Abhandlungen VIII Band 2 Hefte. Halle 1864.

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.

Berichte, philoiog. hist. Classe 1863. 1, 11 & II.

_ _ _ 1864. 1.

— math. phys, Classe 186S. 1 & II.

W. Weber. Elektrodynamische Maassbestimmungen insbesondre

iiber elektrische Schwingungen. Leipzig 1864.

P. A. Hansen. Darlegung der theoretischen Berechnung der in

den Mondtafeln angewandten Storiingen, 2te Ablidlg. 1864.

Charles Bobbage Esq.

Passages from fhe life of a Philosopher. London 1864.

Linnean ISociety i London.

The Transaotions Vol XXIV. Part 2.

Journal of the Proceedings, Zoology Vol VII Nr. 27 & 28.

— — — — — VIII Nr. 29.

— — — Botany — VII Nr. 27 & 28.

— — - — — VIII Nr. 29 & 30.

List of the Linnean Society of London 1863.

Address 1863 & 64.

United States Patent Office.

Report of the Commissioner of Patents for the Year 1861. Arts

and Manufactures Vol I & 11. Washington 1863.

Introductory Beport of the Commissioner of Patents for 1863.

Sixteenth annual report of the Regents for the Univ. of New
York. (Conlribiitions to Geology).



Modet den 24"" Marts.

Hr. Prof. Steenstrup meddelte Bemærkninger om Bygningen af

Hefteskiven paa Hovedet af Sugefisicslægten Echineis, og denne

Skives Forhold til Rygfinnerne — som senere skal blive optagen

i »Oversigterne«.

Den Comitee, som var udnævnt for at bedømme den af

Cand. mag. S. M. Jørgensen indsendte Afhandling »Nogle Ana-

logier mellem Tin og Platin, el Bidrag til Belysning af Kisel-

syrens Formel" (see Oversigten 1864 pag. 163) afgav følgende

Betænkning som efter al være tiltraadt af Klassen blev bifaldet

af Selskabet.

Den af Hr. Cand. magist. >S. M. Jørgensen til Selskabet

indleverede Afhandling »Nogle Analogier mellem Platin og Tin,

el Bidrag til Belysning af Kiselsyrens Formel« deler sig i 2

Hovedparlier. Den første Afdeling indbefatter væsentlig Under-

søgelser af Magnesiarækkens og Alkaliernes Chiorider i Forbin-

delser med Tinnets og Platinets Chiorider. Forfatteren har

fremstillet, analyseret og maalt Chiorforbindelserne af Magnesium,

Mangan, Nikkel og Koball med Tinchlorid og Vand, og fundet

dem analogt sammensatte , og isomorphe (med de sædvanlige

smaae Afvigelser, som isomorphe Stoffer pleie at vise, naar

de krystallisere i de udenfor det regelrette System liggende For-

mer). Kryslalformerne ere 6sidede regelrette Prismer, med for-

skjellige Khomboedre. Idel han med Hensyn til de tilsvarende

Platinforbindelser i det Væsentlige henviser til Bonsdorfs Arbei-

der har han selv fremstillet Chlorkobalt-Plalinchlorid, hvis Vink-

ler han har maalt og. fundet svarende til de herhenhørende Tin-

chloridforbindelser, og viist al en Opløsning af Chlormangan-

Tinchlorid- og Clorzink-Platinchlorid først afsalte mørkerøde
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Prismer af Clilormangan-Platinchlorid , som efterhaanden udvikle

sig til lysere Rhomboedre af Chlormangan-Tinchlorid. Endelig

viser sig Dobbeltsaltet af Tinchlorid og Chlorzink, som et farve-

løst overordenlig henflydende Lag, som dog er fuldkomment

parallel med Mangan -Tinforbindelsens Flader. Forfatteren har

ved disse Arbeider sat Tinnets og Platinets Analogie, i et klart

og interessant Lys, og tilfoiet endnu Resultaterne af egne Forsøg

over disse Dobbeltforbindelsers Rumfylde. Han har dernæst

undersøgt lignende Forbindelser, hvori Qvælstoftveilte synes at

spille et sammensat Radicals Rolle analog med Kalium og Am-

monium, Forbindelser som allerede forlænge siden ere beskrevne

af Rogers og Roye, hvis Analyse Forfatteren deels ifølge Synthese,

deels ifølge mere almindelige Retragtninger søger at bringe i

Overeensstemmelse med Theorien.

I den anden Afdeling af sit Arbeide meddeler Forfatteren

en Række krystallographisk- chemiske Betragtninger, som ere

interessante i deres Sammenhæng, men hvis Værd med Hensyn

til Stoffernes Ordning og Sammenstilling formentlig endnu vil

afhænge af yderligere Undersøgelser.

Komitteen anbefaler denne lille vel udarbeidede Afhandling

til Optagelse i Selskabets Skrifter.

Kjobenhavii den 22de Marts 1865.

G. Forchhammer. Hoffmann. E. A. Scharling.
Afl'atter.

J. Thomsen.

Den Comitee som var udnævnt til at bedømme Dr. med.

Krahbes »Helminthologiske Undersøgelser« (see Oversigterne

1864 pag. 81) afgav følgende Betænkning, som ligeledes efter

at være tiltraadt af Klassen blev bifaldet af Selskabet.

Herved have vi den Ære at afgive til Selskabets physiske

Klasse vor Bedømmelse af den os sendte Afhandling: »Helmin-



thologishe Undersøgelser i Danviark og jjaa Island, med særligt

Hensyn til Blæreorvilidelserne paa Island. Af Dr, med Krabbe ».

Delle om en agtværdig Flid og Udholdenhed vidnende Arbeide

indeholder paa 135 tætskrevne Qvartsider forst en udførlig Oversigt

over Forekomsten af Indvoldsorme i Tarmkanalen hos Hunden

og Katten i Kjøbenhavn, grundet paa fleeraarige og møisomme-

lige Undersøgelser af 500 Hunde og 78 Katte, og dernæst en

lignende Oversigt over Indvoldsormene i Tarmkanalen hos de

samme Dyr paa Island, paa hvilken Forfatteren i Sommeren

1863 undersøgte 100 Hunde og 31 Katte. Af de nye og væsent-

lige specielle Kjendsgjerninger, som begge Afsnit, især det

sidste, indeholde, skulle vi her kun fremhæve Forekomsten af

flere Arter af Bothriocephalus hos Hundeslægten, og den over-

raskende Hyppighed, hvormed den for Mennesket og Qvæget

farlige lille Tænia echinococcus optræder hos Hunden paa Island.

Den dermed i Forbindelse staaende større Hyppighed af Blære-

ormlidelser paa Island baade hos Husdyrene og Beboerne er

Gjenstand for det tredie og sidste Afsnit, i hvilket Forfatteren

tillige meddeler nye Fodringsforsøg, der tjene til yderligere at

bestyrke Artseenheden mellem Echinococ-Blæreorme i Leveren

hos Beboerne og Echinococbændelormen i Tarmen hos Hunden,

samt førstnævntes Oprindelse fra sidstnævntes Æg. Paa Grund

af denne Sammenhæng knytter Forfatteren til sine Undersøgelser

det anbefalelige Forslag, at indskrænke betydeligt de til Overflod

holdte Hundes Antal og derved formindske Lidelsernes Hyppig-

hed , Inilken han forresten viser at være bleven meget over-

drevet i de tidligere Skildringer, om der end ikke er nogetsom-

helst andet Land bekjendt, hvor de hærge i den frygtelige Grad

som paa Island.

Et stort Antal af Figurer, sammenstillede af Forfatteren paa

13 Qvarttavler, ledsager Afhandlingen; de give dels sammenlig-

nende Analyser af de Forhold, hvorved de i de tvende Husdyr

tidligere forefundne eller af Forfatternn opdagede Arter af Tænia

Bothriocephales kunne adskilles fra hinanden, dels oplyse de et
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slørre Antal nærstaaende Arter fra andre nordiske Rovdyr og

navnlig fra de islandske og grønlandske Sæler samt Hvalrossen,

fornemligen beskrevne efter det ikke uanseelige Materiale, Uni-

versitets-zoologiske iVIuseiim da var i Besiddelse af. Alle disse

Tegninger synes os vel udførte.

Dette er i korte Træk Indholdet af det foreliggende Ar-

beide , som vi finde at være et fortjenstligt og meget tidssva-

rende. Vi trængte nemlig i det Hele, og navnlig her for vort

Morden til et udførligt Billede af Tarmsnylternes Forekomst hos

begge de Rovdyr, der som Husdyr ere blevne Menneskets uad-

skillelige Ledsagere, efterat de senere Tiders Undersøgelser paa

saamange Maader havde viist, hvormange og store Ulemper

Samlivet med disse Rovdyr, og navnlig med Hunden , har paa-

ført Mennesket og dels vigtigste Næringsdyr; desuden leverer

Afhandlingen nye Bidrag til bedre Erkjendelse af de ældre Arter

og beskriver flere nye Arter, idet den, derhos ved en stor

Mængde passende Tegninger oplyser (begge Grupper) baade disse

og hine.

Vi tage derfor ikke i Betænkning at anbefale Afhandlingen

og den nærmest til dens Hovedemne hørende Deel af Tavlerne

til Optagelse i Selskabets Skrifter. Vi mene, at Figurerne, naar

disse væsentligen indskrænkes til dem , der vedkomme de hos

Katten og hos Arierne af Hundeslægten forekommende Arter af

Tænia og Botltrioce'phales^ ikkun kunne optage 7 Qvarttavler og

maaskee endog finde passende Plads paa 6 saadanne. De øvrige

Figurer foreslaae vi ikke at oplage i denne Afhandling, dels

fordi de væsentligen angaae de hos andre nordiske Rovdyr, især

de islandske og grønlandske Sæler og Hvalrossen, forekommende

BothriocepJtalus- Arier og saaledes ikke slaae i streng Forbindelse

med Afhandlingens Hovedindhold, om de end i Forening med

de korte Beskrivelser tjene til at belyse en almindehgere Fore-

komst end man hidtil havde formodet, af Bothrwcephales hos

Nordens Pattedyr; dels fordi de fremstillede og i flere Henseen-

der interessante Bygnings- og Udviklingsforhold af Leddene hos
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disse Arter synes os at gjøre det nødvendigt, at de hermed

jevnløbende Forhold hos andre hothriocephalagtige Dyr, f. Kx.

Formerne af Ligula-Slægten, blive tagne ind i Sammenligningen,

inden de formodede nye Former fik deres Artsret støttet paa

saadanne Forhold — ligesom det endelig er os en yderligere

Bevæggrund , at Materialet til Undersøgelsen af disse Dyr er i

Mellemtiden blevet større. Vi nære ingen Tvivl om, al Forfat-

teren forsaavidt samstemmer i vor Opfattelse , at han fra sin

Side ikke har noget imod Forslaget.

Kjobenhavii, den 24(le Marts 1865.

Bendz. J. Steenstrtip. A. Hannover.
Affatter.

I Mødet var fremlagt, fra:

Ur. M. Irgens og Th. Hjortedal i Christiania.

Om de geologiske Forhold paa Kyststrækningen af nordre Ber-

genhuus Amt.

Physicaliscli-medicinische Gesellschaft i Wilrtzhurg.

Nalurwissenschaftliche Zeitschrift IV Bd. 2. u. 3. Hefl.

— — V — 1. u. 2. —
Medicinische Zeitschrift V Bd. 2. u. 3. Hefle.

Royal Society i London.

Proceedings Vol XIII Nr. 6å— 67.

Geological Surveg of India.

Memoirs, Palæontologia Indica III. 2

—

h.

Major-General Edvard Sabine.

Results of tlie Magnetic Observations at the Kew Observatory

from 1857 and 1858 to 1862 inclusive.

Observatorio de Marine ved Cadix.

Almanaque Nautico para 1865.
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Soclété Imperiale des Naturalistes de Moscou.

Bulletin, Année 1863 Nr. 3 & 4. Année 18()4 Nr. 1.

Ohservatoire Royale de Belgique i Bruxelles,

Annales. Tome XVI. Bruxelles 1864.

Académie Royale des Sciences de Bruxelles.

Mémoires. Tome XXXIV. Bruxelles 1864.

Mémolres Couronnés et Mémoires dos Savants élrangers. Tome

XXXI. 1862-63. Bruxelles 1863.

Bulletins. 32. Année 2. Serie Tome XV & XVI.

__ 33. _ 2. — — XVII.

Mémoires couronnés et autres Mémoires; collection in 8vo. Tome

XV & XVI. Bruxelles 1863 & 64.

Annuaire 1864. Bruxelles 1864.

Frantz Oraf v. Marenzi i Triest.

Zwoir Fragmente i'iber Geologie 1864.

Das Alter der Erde. Ein geologisclies Fragment im Geiste der

Einsturztheorie.

Der Karst.

Prof., Dr. E. Svitzer i Kjølenhavn.

Einige Unlersuchungen iiber das Ganglion intercaroticum.

Berlchtiiber einige Resultate, erhalten durch vorgenommene, fei-

* nere Injectionen der Blutgefiis/e der Haut, sowolil beim

weissen als beim schwarzen Manne.









1865.



farts.
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Mødet den 7"" April.

Hr. Professor L. Muller forelagde en Afhandling om MerJmr-

stavens Oprindelse, som vil blive meddeelt i Skrifterne*).

lir. Professor S te en s trup meddeelte derefter en Notits

om, at den Nephrit, der i Schweiz undertiden findes anvendt af

Urindvaanerne til skjærende Instrumenter og som man hidtil havde

anseet for at være af sikker orientalsk Oprindelse, ifølge Geolo-

gen Mortillels Undersøgelser skal findes paa flere Steder i op-

rindeligt Leie i Schweiz, nemlig som Aarer i Serpentinen (Compt-

rend. de l'Acad. des Sciences de Paris. 1865. pag. 83). Saafremt

dette bekræftede sig, vilde altsaa enhver Tanke om, at Urindvaanerne

i Steenalderen havde staaet i Handelsforbindelse med fjerne Lande,

af sig selv saagodtsom falde bort, da det væsentligen var paa

denne Nephrits orii'utalske Herkomst, at man havde bygget An-

tagelsen.

I iMødet var fremlagt, fra:

Observatoriet i Altona.

Astronomische Nachrichten, Nr. 1501— 18.

Professor Faye i Christiania.

Beretning om Fødselsstiftelsen i Christiania i Sexaarslidsrum-

met fra 1858—1863.

Kongl. Vitterhets Historie ocli Antiqvitets AJcademien.

Antiqvarisk Tidskrift for Sverige. I. Del.

Professor A. Erdmann i Stockholm

Sveriges Geologiska Undersokning. Livr. 6— 13.

Anthropological Society i London.

The Anthropological Ileview, No. 6—8.

•) See: D K. D. Vid. Selsk. Skrifter. 5te Række. Hist. pliilos. Afdel. III

1. S. 169 og flg.

11
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Royal Ohservatory i Edinburgh.

Åstrononiical Observations made at the Royal Observatory. Edin-

biirgb. Vol. XII. for J 855— 59.

Royal Irish Academy.

The Transactions Vol. XXIV. Antiquities Part. II. Dublin 1864.

S. Haughlon. On the reflexion of polarized light from polished

surfuces, transparent and metallic.

On the Tides of the Arctic Seas.

Experimental researches on the Granites of Ireland. Part.

III. On the Granites of Donegal. Part. IV. On the Gra-

nites and Syenites of Donegal; \\\W\ some remarks on

Ihose of Scotland and Sweden.

Directeur Quetelet i Brussel.

Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles, 1 804. 31 Année.

Bruxelles 1863.

Observations des phénoménes périodiques.

Sur le cinquiéme congrés do Stalistique, tenu a Berlin.

Statistique et Astronomie.

Programme de congrés international de Statistique de Berlin.

Physique du Globe.

Ohservatoire Astronomique Zonnenhurg i Utrecld.

Haek en Oudenians Hecherches sur la quantité d'éther con-

tenue dans les liquides.

Iloek Hecherches Aslronomiques II. Livr.

Naturforschender Verein i Briinn.

Verhandlungen II. Band. 1863.

Mr. Garcin de Tassy.

Cours d'hindoustani å l'école imperiale et speciale des langues

orientales vivantes, pres la Biblioth. Impér. 1864.

J. H. Saford.

On the right ascension of the Pole star. Cambridge 1864.
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Mødet (len 28''" April.

Hr. Conferentsraad Forchhammer meddeeUe en Sammenlig-

ning mellem Middelhavet, det sorte, del Kaspiske, det dode

og det røde Hav saavel med Hensyn til Saltholdigheden, som til

Niveaiiforholdene, og henviste til de sandsynlige Aarsager til

disse Forhold.

Afhandlingen onskede Forfatteren at meddele senere, dogsnart.

Kasse commi ssion on meddeelte folgende Regnskabsover-

sigt for Aaret IS64 (see omstaaende 2 Sideri.

I Mødet var fremlagt, fra:

Boyal Astvonomical Society i London.

Memoirs Vol. XXXII. London 1864.

Major General Sahine.

On Ihe disturbances of the Magnetic declination at Kew and

Nertschinsk. Penduliim and other Experiments. 1825.

Royal GeograpMcal Society i London.

Proceedings Vol. VIII. No. 6. Vol. I\. iVr. 1.

Journal Vol. XXXIII.

Geologische Commission der Schweizer NaturjorscTienden

Gesellschaft.

Beitriige ziir Geologischen Karte der Schweitz. 2. Lief. Bern 1864.

Société Vaudoise i Lausanne.

Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles Tome
VIII. Bulletin No. 51.

Xaturwissenschaftlicher Verein der Elieinpfalz.

XX. und XXI. Jahresbericht der PoUichia. Neustadt 1863.

Geologische Reichsanstalt i Wien.

Die fossilen MoHusken des Terliær-Beckens von Wien. II. Bd.

Nr. 5— 6.

Académie Imperiale des sciences de St. Petershourg.

Mémoires VIII. Serie, Tome V. Nr. 2-9, Tome VI. Nr. 1— 12.

Bulletin Tome V. No. 3—8, Tome VI. No. 1-5, Tome VII.

No. 1—2.

ir
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Oversi
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skabet for Aarct 1864.

Udgift.
A. Til Selskabets Bestyrelse og dels Virk-

somhed :

I. Embedsmændenes Gager og Budets
j^onning

Løbende Udgifter til Brænde, Lys, Porto

m. V

IL a) Selskabets Skrifter

Præmier (jvfr. Oversigt f. 1863, S.

220, 229)

b) Ordbogen
Den meteorologiske Comilee . . . .

Regestum diplomalicum

Understøttelser til videnskabelige Foreta-

gender:

1) Prof. Langes Værk om spanske Planter

2) Prof. Molbech til Udgivelse af Chr.

Molbechs danske Glossarium, 2den Deel.

3) Prof. Stephens Værk om de ældste nor-

diske Runer, ifølge Beslutning af 16de

Decbr. 1864

Aarets Udgift .

o Indtægt

Overskud . . .

lid.

900

189

2960

Kassebeholdning for 1863

Indkjobt 100 £ i Obligation af det dansk-

engelske 5 pCt. Laan

Kassebeholdning ved Udgangen af 1864

760
28

600
340

120

100

500

89

68

84

H(l.

1089

4689

720

6499
6721

89

56

49

57

222, 8

1629 30i

1851

868

982

381

57

771

Den Hjelmstjerne- Rosenkroneske Stiftelses Bidrag for 1864:
494 Rd. 45 /o, er anvendt til Dækning af de til Prof. Molbech
og Stephens udbetalte Understøttelser 600 Rd., hvoraf Resten
105 Rd. 51 ;o, ,vil være at afholde af Stiftelsens Bidrag for 1865.
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Mødet den 19"^ Mai.

Hr. Professor Westergaard meddeelte nogle ældre Buddhi-

stiske Indskrifter fra det vestlige Indien.

Hr. Professor Holten havde I foregaaende Møde foreslaaet,

al Selskabels Collectanea metereologica maatle udgives paa Fransk

istedelfor paa Latin. Dette Forslag besluttede man at sætte paa

Mødesedlen til næste Mede som Gjenstand for Forhandling og

Afgjørelse, der ogsaa begge fandt Sted i dette Møde. Selskabet

besluttede, at dets Collectanea metereologica maatle trykkes paa

Dansk og ledsages af et fransk Udlog, til hvilken Selskabet vilde

bevilge de nødvendige Udgifter.

I Mødet var fremlagt, fra:

Akademie der Wissenschaften i Berlin.

Abhandlungen 1863. Berlin 1864.

Verzeichniss der Abhandlungen gelehrter Gpsellschaften und der

wissenschaftlichen Zeitschriften in der Bibliothek d. Akad.

d. W. 1864.

Physikalische Oesellschaft i Berlin.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1862. XVIII. Jahrgang. I.— II.

Abtheilung.

Akadeynie der Wissenschaften i Mllnchen.

Sitzungsberichte 1864. II. Hefte 3 & 4.

Dr. Plath. Chinesische Texle.

V. Dollinger. Konig Maximilian II. und die Wissenschaften.

Dr. Thomas. Die Stellung Venedigs in der Weltgeschichte.

Dr. Riehl. Uber den BegrifT der biirgerlichen Oesellschaft.

Oeheimerath Dr. Martins.

Dr. Martins. Glossaria Linguarum Brasiliensium.
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Verein fur Erdhunde in Dresden.

Ersler Jahresbcriclil. Ilildbiirghausen IHGi.

Physihalisch-medicinische Gesellschaft i Wurzhurg.

Wiirzburger medicinische Zeitschrift. V. Band. 4—6 Heft.

— naturwissenschaftlichc Zeilschr. V. Band. 3-4 Heft.

Naturforschende Gesellschaft i Rolle.

Abhandlungen Band IX. 1. llallc 1864.

Geologische Reichsan stalt i Wien.

Jahrbuch 1864. XIV. Band. Nr. 2—4.

Geological Society i London.

The Quarteiiy Journal Vol. XXI. Part. 1. Nr. 81.

Geological ISociety i Dublin.

Journal Vol. X. Part. 2.

Royal Dublin Society.

Journal Nr. 31.

Sam. Haughton.

Notes on animal mechanics.

Royal Society i Edinburgh.

Transactions Vol. XXIII. Part. 3.

Proceedings Session 1863— 64, Vol. 5, Nr. 62.

Geological Survey of India.

Mémoirs Vol. III. Part. 2.

— _ IV. — 2.

Annual Report 1863—64.

Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Geneve.

Mémoires Tome XVII. Part. 2.

Ch. des Moulins i Bordeaux,

Le Bassin hydrographique du Gouzeau.
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Mødet (len 9"' Juni.

lir. Professor Steens trup forelagde Iagttagelser og Betragt-

ninger over Fiskemisdannelser med dobbelte Gat- og Haleflnner.

(Skal senere meddeles).

Samme meddeelte derefter nogle Bemærkninger over flere

af de Forbold, der ere blevne iagttagne i Steenalderens Gravhøie.

(See næste Nr. af Oversigterne).

Efter Hr. Professor A. S. Ørsteds Andragende tillod Sel-

skabet, at de til Sammes Afhandling over Bladsvampenes Be-

frugtning hørende Tavler maatte udlaanes til Hr. Adjunct Th.

Friis i Upsala.

I Mødet var fremlagt, fra:

Universitetet i Christiania.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 12te Binds 4de Hefte. 13de

Binds 1.— 3. Hefte.

Norske Universitets- og Skole-Annaler. 3die Række. IV. 1.— 4.

Hefte. V. 1.— 3. Hefte.

Fortegnelse over de Forelæsninger, der skulle holdes ved det

Kongelige Frederiks Universitet i dets 102det og 103die

Halvaar.

S. A. Sexe. Om Sneebræen Folgefond.

Indberetning om Prof. M. J. Monrads i Sommeren 1859 med

offentlig Stipendium foretagne Udenlandsreise.

Videnshahernes Selskab i Christiania.

Forhandlinger i Aaret 1863.

Videnskabernes Ahadiertiie i StocJcholm.

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps -Akademiens Forliandlingar. 20.

Årgang. 1863.
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Kongl. Svenska Vetenskaps Akademiens Ilandliiigar. Ny Foljd.

IV. Bd. II. Ileflc. 1862.

Meteorologiska lakttagelser i Sverige. IV. M. 1862.

Ahademie der Wtssenschaften i Berlin.

Monatsberichte ans dem Jahre 1864. Berlin 1865.

Naturw. Verem fur Sachsen und Thiiringen i Balle.

Zeitschrit't fCir die Gesammten Naturwissenschaftcn. Jahrgang 1864.

24 Bd.

Geographische Gesellschaft i Wien.

Mittheilungen. VII. Jahrgang. 1863.

K. K. Sternwarte i Prag.

Magnetische und meteorologische Beobachtiingen zii Prag. Jahr-

gang 1864.

Den liollandske Regjering.

Flora Batava. 190 & 191 Åfi.

Commission Imperiale Archéologique i St. Petersborg.

Compte-Rendu. Année 1863 avec im Atlas.

Musée Teyler i Haarlem.

Musée Teyler. Catalogue systématique de la Collection Paléon-

tologique. Deuxiéme livraison.

Istituto Veneto.

Atti Serie III. Tome IX. Dispensa 9. 10,

Memorie Vol. XI. Part. 3.

Societa Reale di Napoli.

Rendiconto dell' Accademia deila Science Fisiche e Mathematiche

Anno III. Fase 3—7.

— Science Morale e Politiche. Anno IV. Januar 1865.

Accademia pontijicia de nuovi Lincei.

Atti. Anno XVII. Sessione 1—7.



164

Guglielmo Gasparrini i Neapel.

Ricerche siilla natura dei succiatori e la escrezione delle radici

ed osservazioni niorfologiche sopra taluni organi dello lemna

minor. 1856.

Udenrigsm in isteriet.

La republica di Venezia e la Persia per Guglielmo Berchet. To-

rino 1865.

American Philosophical Society i Philadelphia.

Transactions. Vol. XII. New Series. Part. 2 & 3.

Proceedings. Vol. IX. Nr. 67.

Astronomisk Observatorium i Altona.

Astronomische Nachrichten. Nr. 1519— 30.

Universitetet i Kiel.

Schriften 1863. Band X.

Gesellschaft fur vaterlåndi'&che Geschichte i Kiel.

Jahrbiicher. Band VII. Heft 2—3.

24 jahriche Berichte.

Kdnigliche Sternivarte i Milnchen.

Annalen. XIV. Band,

D. Braun i Milnchen.

Naturgeschichte der Sage. Band I. & II. Miinchen 1864 éc

1865.

Société Vaudoise des Sciences Naturelles i Lausanne.

Bulletin. Tome VIII. Nr. 52.

lir. Professor P. G. Thorsens i Mødet den 20de Mai 1864

meddeelte Foredrag om visse historiske Bestanddele i Sagnet om

Olger Danske, der var bestemt tiij senere at meddeles (see

Overs. f. 1864, S. 81), optages her.
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Nogle Mcddclolsor om visse historiske Bestanddele i Sagnet

om Olger Danske, tilligemed en Undersøgelse om »Chro-

nicon monasterii Sancti Martini majoris ColoniensiS').

Af P. G. Thorsen.

jnlet Sagn har fra Arilds Tid indti! denne Dag været saa fast

og almindelig udbredt i Danmark, som det om Olger Danske.

Alligevel har man, da den troskyldige Opfattelse af den vidtløf-

tige Eventyrfortælling maatte i den nyere Tid af sig selv falde

hen, allerede længe været noget i Vilderede med, hvorledes

Sagnet skulde tages. Og heri er ikke noget besynderligt, thi et

fast Punkt savnedes, et Grundlag, hvorfra man med Sikkerhed

kunde gaa ud. Et saadant, eller i det mindste et, som man

ikke kunde andet end strax, ligesom uvilkaarlig, slutte sig til,

fik man, da O. H. Pertz 1829 i Monumenta Germaniæ historica.

Scriptores, Tom. 2. (pagg. 214— 15), for første Gang udgav en

lille Krønike fra og om St. Martinsklostret i Køln, hvori der be-

rettes, at dette Kloster (som havde bestaaet i nogen Tid) i Aaret

778 var blevet gjenoprettet af "Olgerus Daniæ dux, adiiivante

Karolo magno imperatore«. Den egentlige Kjærne i denne vig-

tige Efterretning var strængt taget ikke ny, da det allerede i hen-

ved 300 Aar havde været at læse paa Prænt, nemUg i et histo-

risk V^ærk af Gasp. BruscJaus, at en anselig, rimeligvis fyrste-

lig, dansk Mand havde staaet i et bestemt Forhold til det nævnte

Kloster som dets store Velgjører. Meddelelsen hos Bruschius

var imidlertid gaaet forsaavidt ubemærket hen , hvorimod Op-

mærksomhed for hvad der var optaget i Pertz's ny store Sam-

ling, som saa mange maa bruge i forskjellige Øjemed, ej kunde

udeblive. Efterretningen blev da ogsaa kort efter grebet og ført

frem af F. C. Dahlmann. Hos os har endnu ikke nogen nær-

mere benyttet og prøvet Kilden, og der er derfor noksom Grund
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til at indlemme den i vor Litteratur, i det den tillige underkastes

en Undersøgelse og Bedømmelse. » Chromcon Sancti Martini

Colom'ensis'^ lyder efter Pertz's Udgave saaledes:

"Scoti multo tempore illud incoluerunt, donec a primo fervore

tepescentes, ex hoc sicut etiam ex aliis quibusdam monasteriis

expulsi sunt, et alii Germani sunt subslituli. Illud autema) rexe-

runt

:

Wicterpus abbas
,
postea episcopus^), cui successitb)

756 Alpho mortuus XVIII. Kai. Octobris. Huic suffectus est

778 Herbodus, qui rexit sub annum DCCLXXVIII, quo monasterium

a Saxonibus est destructum, et denuo restauratum per Olgerum*)

Daniae duceni^ adiufante Harolo inagno imperatore. Postea rexit

Adelgarius factus episcopus; monasterio tiim praefuit

Patrittus, et sub eius regimiiie consecrata sunt altaria a

bealo Leone papa; obiit V. Idus Martii, et surrogatus est

a) am Cod. (Pertz).

1) Turonensis, obiit a. 756. (Pertz).

b) sucessit Cod. (Pertz).

') »Olgerum« faar omsider for forste Gang her Lov til at staa i den ud-

givne Text. Pertz har i sin optaget »Otgeruni« og dertil nedenunder i

sin Anmærivning c blot føjet »God. Olgerum«. De to andre Udgivere, J.

F. B'éhmer (1853) og J. E. Kessel (1862) — om hvilke der nedenfor vil

blive talt nærmere — have ligeledes begge, skjont de forefandt nOlge-

rum«, optaget Otgerum, og ogsaa bemærket, at hint stod i Pergaments-

haandskriftet. Det er saaledes kun paa Grund af vilkaarlig Forandring,

at ikTce nogen af de tre hidtidige Udgaver af denne Kronike her, i Over-

ensstemmelse med Kilden, har »Olgerum«. Denne Vilkaarlighed, hvorover

allerede F. G. Dahlmann, nu for længe siden, klagede, er ogsaa ganske

nylig (1858) igjen anerkjendt af TF. Wattenbach i »Deutschlands Geschichts-

quellen im MiUelalter bis 12o0» S. 284, i det han der, efterat Perlz og

Bohmer erc nævnte, ytrer: »An beiden Orten isl der Name des angeb-

lichen zweiten Stifters Olger (»Holger Danske«) mit Unrecht in Otger

ver\vandelt». (Ogsaa i 2. Ausg. 1866 gjentages det samme S. 3i5 — uden

at Kessel nævnes — aldeles ordret). .Men naar paa denne Maade en

forudfattet Mening (og en saadan ligger i at indbringe »Otgerus«) bliver

bestemmende med Hensyn til, hvad der kommer til at staa i Kilde-

skriftet, beredes der derved dog det, samme virkelig har, en bestandig

Vanskelighed i at gjøre sig gjældende saaledes, som det har Krav paa.
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Biastus, qui praesedit ad annum DCCCXVII. et absqued) 817

malorum procellis fuit. Postea abbas praefuit

lleijnianus'^) vir illustris, qui factus est archiepiscopus Co-

lonie; obiit anno DCCCIL. et duo altaria instituit, et quodlibet 8'«^)

iino terrae mansu dotavit, item ex parte ipsius habemus annua-

tim XX. solidos pro agenda eius momoria V. Kai. Octobres.

Eo regente destructum est monasterium a Norlmannis. Postea

regere cepit

Bartholfus qui obiit XIV. Kai. .Maii; deinde abbas factus est

Gotfridus mortuus III. Idus Maii sub annum DCCCLXXXII, ^82

quo tempore monasterium Nortmannorum irruptionibus vastatum

fuit, et deinde Wiliberti et Herimanni arcbiepiscoporum Colonie

beneficiis reparatum. Tune praesedit

Martinus qui obiit V. Non. !Maii; post eum regimen iiabuit

Adolfus, vir pius, qui mortuus est IV. Nonas Junii; deinde

abbas fuit

Benedictus, qui obiit Idibus Octobribus; post quem regere cepit

Difhardus, qui vitae finem habuit anno DCCCCLXII, VIII. ^'C2

Kai. Åugusli. Deinde domnus Bruno, Colonie arcbiepiscopus,

monasterium reparavit, et praefecit

Bertholdum, quem ex Laresbam accersiverat. Idem Bruno

Inter alia sue pietatis studia nobis donavit corpus beali Elipbii

martiris et XVII areas secus pomerium nostrum et quasdam

circa palacium suum sitas, quas cessimus hominibus nostris

cum consensu eius. In suo etiam testamente legavit beato Eli-

phio et sancto Martino libras XXX, pallia IV, totidem vasa,

candelabra II; fratribus libras VI, praedium Selegut per prae-

cariam nostrae ecclesiae acquisitum, et plura alia nobis contulit.

Gero quoque, eius successor, non pauca bona addidit. Warinus,

qui Geronem vivum sepelivisse dicitur, postea factus arcbiepi-

scopus, de crimine penitens Romam ivit, et inde reversus, mo-

(]j abque Cod. (Pertz'

2j Hilduiuus? iPertz)
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nasterium nostrum melioravit et Scolis iterum immolavit anno

975 DCCCCLXXV; quibus praefecit venerabilem viriim

Mimhorinum natione Scotum, qiii praefuit annis XII, mor-

987 tuns XIV. Kai. Januarias anno DCCCCLXXXVII. Idem Warinus

faclus est hic monachiis, et tumbam sancti Eliphii gloriose or-

navit; obiiL anno DCCCCLXXXV, XI. Kai. Octob. sepultus prope

summum altare; construxit etiam saceUum sanctae Brigidae vir-

ginis Scotae, qiiod postea factum est ecclesia parochialis. Mim-

borino successit

Kilianus, vir multiim religiosiis, cuiiis intuitu Evergerus

999 archiepiscopus consentiente OTTONE imperatore III. in usus

monachorum peregrinorum pro remedio animae suae condonavit

curtes dominicatas in RodenkyrcbofT et Fliterthe cum piscalione

Reni in traclibus et iusticia quae dicitur ban, insuper quicquid

in villis Wicerheim et Ascha habebat, fiinditus nobis mancipavit.

Ecclesias quoque tres in Sutlere et aliani in Wiscbe, tertiam in

Fliterthe, insuper in urbe Colonia macellum omne et areas a

porla frumenti usque ad occidenlalem murum civitatis, et iternm

a porta fori usque ad murum Reni dedit; curtem quoque domi-

nicatam in Winninge cum XV mansibus, et quicquid vinearum

ibi habuit, nobis condonavit, et talia plura beneficia praestitit, in

quorum vicem perpeluo eius memoria apud nos peragitur. Ki-

liano successit

Bellas, vir sanctus et beato Heriberto valde carus; cuius

intuitu bie archiepiscopus confirmavit donationes Evergeri et plura

1021 addidit. Mortuo autem Heriberto, Piiigrinus eius successor Sco-

tos expellere voluit; cuius rei indignitate commotus Hehas dixit:

Si Deus in nobis est, Peregrinus vivus Coloniam non veniat^).»

>) Krøniken er her meddelt nøjagtig efter Pertz's Udgave og med Bibehold

af hans Anmærkning 1, 2 og Anmærkning a— d, kun er naturligvis

den af ham givne Rettelse i Anmærkning c benyttet og isteden nær-

mere Oplysning anført i den nu tilføjede Anm. '), og Linierne her

brudte, saavidt det behovedes, for at Navnet paa enhver Abbed, som
nævnes, kunde være mere fremtrædende. Efter hvad Fertz beretter paa

det ovenanførte Sted p. 214, var det i Nov. 1826, da han i. Køln un-
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Den uvæntet fremkomne Efterrclning i den Kølnske Krønike

om Olgerus dux Daniæ blev ret snarl, som ovenfor antydet, anvendt

som historisk Kilde af F. C. Daldmann. Og han gjorde dette

ikke k'ilighedsvis, men paa et meget fremtrædende Sted, nemlig

i sin »Geschichte von Danemark«, 1. Band, 1840. Ved at tale

om.de tidligste Missionsforsøg, allersidst i 7. Aarhundrede, paa

den jydske Halvo af Willihrord, og de 30 danske Drenge, han der

døbte, af hvilke Legenden formentlig nævner en som dansk

Kongesøn, udbryder han (S. 30) i en dertil føjet Anmærkning:

»Wie gern auch mochte man mehr von dem Ddnen-Herzog Ol-

ger (fremhævet af Dahlmann) lesen , als das von Perlz zuerst

dersøgte Lævningerne af de gamle Bibliotheker, at en Gejstlig ved Navn

Forst gjorde ham i det Wallrafshe Biljliolhek opmærksom paa en "mem-

brana, in qua litterae Anglosaxonicae deletae, bibliorum partem ul apiiior

(det er hans egne Ord, som her gjengives) continenti, chronicon abba-

tum S. Martini recentiori manu superinductum erat". »Quod quum ad

saeculum septimum assurgat — vedbliver han — et aiitiquum aliqucm

fontem indicare videatur, parvis hisce historiae nostrae monumentis in-

serere haud incongruum duxi«. Med Undtagelse af Efterretningen om, at

Membranens Skrift, der indeholder Krøniken, er (hvad man kaideri en

»Codex rescriptus«, ytres ellers Intet om denne Skrifts Beskaffenhed

eller Alder. Da det dog selvfølgelig var af megen Vigtighed at have nærmere

Kundskab herom, henvendte jeg mig til Ejeren af den Heberleske Bog-

handel, E. Lempertz i Koln, for at faa et »Facsimile« , og ved hans

velvillige Omsorg lykkedes det ogsaa at faa et saadant, der er aldeles

tilfredsstillende til mit Øjemed. Dette »Facsimile«, som omfatter Krø-

niken helt forfra indtil og med Ordene »a Aortmannis« {just det

Stykke, hvortil Pertz har føjet sine Anmærkninger), viser, at han,

som man kunde vænte, har læst .Membranen rigtig, kun har han

— foruden hvad der er bemærket S. 166 i Anm. *) — forandret dens

romerske Tal til de nu almindelige, og tilføjet i Randen nogle Aarslal

til Vejledning, sat Daniae, terrae isteden for Danie, terre, osv. End-

videre viser dette »Facsimile-, at .Membranen er in 4to i en Hojde af 6

Tommer, og at Skriften, hvorom her er Tale, er meget tydelig, fast og

god, og med sikre Kjendemærker. Den er utvivlsomt fra Slutningen af

12. Aarhundrede (eller senest fra Overgangen til det næste) og paa den

kan ligefrem overføres en Ytring af Lacomblet — netop ved Bedømmel-

sen af et lignende Haandskrift — i »Archiv fur die Geschichte des Nie-

derrheins", 1. Band (1832) S. 16: Der Charakterder deutlichen und zier-

lichen Schriftzuge, insbesonderc das lange f am Ende eines Wortes, be-

zeichnen das 12. Jahrhundert, doch wohl die 2. Halfte desseiben.«
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bekannt gemachte Chronicon Sti INIarlini Coloniensis sagt, dass

er das von den Sachsen 778 zerslorte Martinskloster mit Karls

des Grossen Iliilfe wiederiiergestellt liabe. Aber Pertz hatte nicht

Olgerum Daniae Ducem in Otgerum verwandeln sollen. (Mon.

Germ. II, 214). Wie gut kennen die Kjampeviser den Olger in

NordjiUland«, etc. — I disse faa, baade kraftige og utvetydige. Ord

yder Dahlmann Krønikens Efterretninger om Olger fuld Aner-

kjendelse, og ikke blot det, men han gjør det paa en saadan

Maade, at han — imod Sædvane paa det danske Omraade —
er grebet af synlig Glæde , som ogsaa uvilkaarlig gjør Indtryk

paa Læseren.

Det varede heller ikke længe, inden den Opmærksomhed,

som hin lille Krønike vakte, fremkaldte en ny Udgave^ idet J.

F. Bohmer optog den i sin vigtige Samling »Fontes rerum Ger-

manicarum", 3. Bd. (1853), S. 344—46. Bohmer sætter

ved Krønikens Begyndelse foran Scoti, til Tegn paa at det første

deri mangler, og han har ladet Aftrykningen ske saaledes, for

Tydeligheds Skyld, at der ved hver Abbeds Navn dannes en ny

Linie, Begge Dele ere her optagne, men naar han, isteden for

den af Pertz givne Benævnelse, benævner Krøniken blot »Cata-

logus abbatum Sancti Martini Coloniensis 751 — 1036", synes

dette dog mindre rigtigt, da der trods al Korthed er givet ikke

lidet mere end en blot Fortegnelse over Abbeder, Hans Frem-

gangsmaade iøvrigt og hans, ved Behandlingen af saa mange

lignende historiske Kilder modnede, betydningsfulde Dom er

tydelig udtalt i » Vorrede » til hans Værk, S. LUI— LIV, og disse

hans Ytringer meddeles derfor her ordret:

»Catalogus abbatum sancti Martini Coloniensis^ 751—1026.

Aus einem sehr alten, wohl noch vor der mitte des elften iahr-

hunderts beschriebenen pergamentblatt, welches sich ietzt in

Walraffs der stadt Coln hinterlassenen , aber noch immer nicht

der allgemeinen benutzung iibergebenen (saaledes var det endnu

1853) bibliothek befmdet, hat Pertz zuerst im iahr 1829 diesen

catalog herausgegeben. Siehe dessen Script, 2, 214—215. Ich
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håbe dieseii abdruck mil etwas veråaderter anordnung wiederholt,

und die varianten^) beigefiigt, welciie ich aus einer abschrift sec.

18 samnielte, die zu der in Darmstadt befmdliclien liandschrift-

iichen gescliichte des klosters St. Martin von Oliver Legipoutus

als Heilage gehort. Dieser setzt die schrift des ihm vorliegendeu

pergamentblattes wolil allzuspiit ins vierzehnte ialirii., und be-

merkt dazu: quae vero hic autor scripsit non ut Pytbius Apollo

pro certis et indubitatis venditare ausim. Schon Marianus Scol-

tus (7 1086) hat einiges aus diesem catalog oder einer demsel-

ben sehr uahe verwandten quelle in seiner chronik zu unsern

iahren 975, 986, 1004 und 1036 aufgenommen, was dann im

zwolften iahrh. zum theil wieder in die Ann. Disibodenb. iiber-

gieng. Bemerkensvverth ist besonders was iiber das verbrechen

und die busse des erzb. Warinus von Coln gesagt wird, ohne

zweifel die veranlassung zu Legiponts obiger ausserung.«

Tredie Gang er Krøniken blevet trykt i den gamle Kølnske

»Presbyter« Jo. Hub. Kessels Skrift »Antiquitates Monasterii S.

Martini maioris Coloniensis» (som Tom. 1 af »Monumenta histo-

rica Ecclesiae Coloniensis«, der er beregnet paa 3 Tomer), ud-

kommet i Køln 1862. Til Texten er føjet mange historiske An-

mærkninger, som ere opbevarede i det Wallrafske Bibliothek og

ere forfattede 1776 af »Franc. Cramer, monachus Brunvillarensis

et hisloriae Coloniensis peritissimus» ; Kessel har dog hertil

M Foruden det at Bchmer, ved Wicterpus, i Texten efter episcopus tilføjer

.(Turonensis, t 756)», og ved Patritius efter Leo papa (»799-) og henviser —
i en Anmærkning — ved Kilianus til »Evergers schenkungsurk. von 989

bei Lacomblet Urkkb. des Nieder-Rheins 1, 75«, og ligeledes ved Helias

ved Krønikens Slutning til »Marianus Scotus ap. Pertz 5, 555 folg. wo

sich die vorstehenden nachrichten seit 975 benutzt ergauzt und fortgesetzt

finden, vvie solches denn auch spåter in die Annales Disibod. ubergieng«,

giver han i Anmærkninger 7 Varianter fra Legipontius, nemlig: »SuUere-

isteden forTextensSutlere, »Salegav istcden for Selegut, ved Martinus (Til-

læg af) »obiit XIII. Kai. Sepl.«, ved Gotfridus »irruplionibus rursus.,

ved Hejnlanus »memoria, obiit anno DCCCXLlX. V. Kal.», og »so-

lidos denariorum«, —-oy endelig »reparatum per Olgerum steht in der

Abschrift des Legipontus«.

12
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givet adskillige Tillæg. Disse Anmærkninger ere meget vigtige

og tildels ville de i det følgende her blive nærmere benyttede.

Hvad der iøvrigt udgjør Indholdet af Kessels Samling, er af for-

skjeliig Interesse, og deriblandt findes ogsaa Efterretninger om

Martinsklostrets Ophævelse. Denne fandt Sted, da Køln var

under fransk Herredømme, i Aaret 1802, da Napoleon Bona-

parte stod i Spidsen for Frankerigs Regjering, — altsaa over 1000

Aar efter, at Klostret var blevet gjenoprettet »per Olgerum Daniæ

ducem, adiuvante Karolo magno imperatore».

2). Uden nærmere særskilt Undersøgelse af Krønikens En-

keltheder har Pertz, som først udgav den, Dahlmann, som først

anvendte den, og Bohmer, som paany udgav den*), hver for sig

— og med fuldeste Føje — ladet sig bestemme af dens Indhold

i AlmindeUghed og dens hele Beskaffenhed til at godkjende den.

At L. Ennen, "Stadt-Archivar« i Køln, en Tidlang har gjort det

samme, ses af det Sted i hans »Geschichte der Stadt Koln,

meist aus den Quellen des Kolner Stadt-Archivs«, hvor han først

omtaler denne Krønike i Anledning af Beretningen om Martins-

klostrets Stiftelse. Han udtaler sig der (1. Band, 1863, S. 144-

46) saaledes: »Die einzige mit Bestimmtheit nachweisbare bedeu-

tende Kirche der merowingischen Periode war die zum heil.

Gereon, . . schon im 6. Jahrhundert fiihrte sie . . Weitere Nach-

richten besitzen wir iiber eine kleine bescheidene Kapelle, welche

gegen das Ende des 7. Jahrhunderts auf der Rheininsel, in der

Nåhe der alten Bruckenreste, erbaut wurde. Eine alte Uberliefe-

rung des 11. Jahrhunderts setzt die Erbauung dieser Kapelle

in das Jahr 690 und schreibt sie dem Schotten Tilmon zu. Die-

ser, erzåhlt die .Sage, sei einer von den zahlreichen Missiona-

Bohmer har ikke engang i mindste Maade ladet sig paavirke af Legipontii

ugunstige, ej for bekjendte, Dom om Krøniken, som lian havde fore-

fundet og fremdraget, men han liar tilljagevis4 den, og paavist den sand-

synlige Grund til den, jfr. S. 170—71.
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ren gewesen '), welcho aul" Veranlassmig des augelsachsischen

Monchs Kgberl uiii jeno Zeit von Irland, der Insel der Ileiligen,

als Cilaubensbole nacli Deulschland heriibergekommen. Er

war . . . Die von Tilmon erbautc Kapelle, die sleb jelzt nocb unter

der fridieren Sakristei von St. Marlin befindel und in welcber

gegen Ende des vorigen Jahrhunderts noch Gottesdienst gehallen

wiirde, erbieit nach den alten ortlicben Uberlieferungen bald eine

Vergrosseriing, indem ihr eine Wobnung fiir die durcbreisenden

scbottiscben Missionare und wolil aucb ein grOsseres Oratorium

angebaut wurde. Kloster und Kircbe wurden dem b. Marlin von

Tours, dem bochverebrten Scbulzbeiligen des frankiscben Reiches

geweibt. Als besonderer Forderer dieses Werkes werden Pip-

pin von lleristal und Plektrudis, sowie die bei Pippin in beson-

derm Anseben stebenden niederrbeiniscben Apostel Wiro, Ple-

chelmus und Otger genannt. Als erster Vorsteher des Klosters

wird »Wicterpus, Abt, spiiter Biscbof« aufgefiibrt. Er war vvie

aucb Plektrudis aus dem baieriscben Herzogsgescblecbl der Agi-

lolfmger und starb in einem Alter von mebr denn 90 Jabren als

erster Biscbof von Regensburg«. Og hertil føjes da følgende

Anmærkning: »Aus einem Fragmente einer Cbronik von St. Mar-

tin, auf Pergament, in der WallrafTscben Bibliothek, berriibrend

aus der Abtei von St. Marlin. Es sind zwei Blåtter, klein Quart,

die friiber in einem Bucbe eingenåbt waren. Die Handscbrift

stammt aus dem 12. Jahrbundert und ist dazu ein alles Perga-

ment benulzt worden, von dem die Schrift ausradirt wurde. Der

Inhalt dieser urspriinglichen Schrift scheint sich auch auf Koln

bezogen zu haben, denn das Wort Colonia låsst sich an einer

') Om denne »Sage«, denne »tjberlie ferung » etc. siger IJnnen aldeles intet

videre, men henviser til »Cramer de ripuariis, p 9S» og sammes haand-

skrevne Antegnelser om de forste Abbeder i St. Martinsklostret, jfr. S.

171, — til »Beda hist. V. 11, Bolland in vita Ewald. 3. Oct.», og til »Belletr.

Beilage zu den Kolner Blåltern, 1861, Nr. 52»; han har altsaa antaget,

at dette Sagn, denne Overlevering kunde og burde optages i hans

"Objektivt" holdte »Geschichte«. Klosterkroniken, der er os bevaret, be-

gynder først sildigere, og har ikke det allermindste af alt dette.

12*
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Stelle noch deutlich erkennen. Diese klelne Chronik ist abgedriickt

bei Pertz, Monum. Germ. 3, 170" (sic). Ifølge dette skulde man

nu tro, at i det mindste Ennens anførte Ord »Als besonderer

Regensburg" havde Hjemmel i Klosterkrøniken, men det er

jo, som det vil ses af dens ovenfor trykte fuldstændige Text,

ingenlunde Tilfælde; det eneste, af det anførte, der findes i

denne, er jo endog blot »Wicterpus abbas, postea episcopus«).

Og fast staar det, at Pergamentshaandskriftet af Krøniken hid-

rører fra Klostret eller Abbediet selv, at det er fra (skrevet i)

det 12. Aarhundrede, og at det er en Codex rescriptus, hvis

oprindelige Skrift ogsaa har omhandlet Køln. Efterat Ennen i

sit nævnte Værk S. 144—46 har givet denne FremsliUing, over-

raskes man ikke lidt ved noget længere frem i det selvsamme

Værk at finde ham udtale sig paa en hel anden Maade om Mar-

tinsklostrets Krønike, idet han der, S. 300—301, ytrer sig saa-

ledes: »Die kleine Chronik von St. Martin (abgedruckt in: Pertz,

Mon. Germ. 2, 214, und Boehmer fonte 3, 344 fg.) gehort nicht

in diese Periode (o: omtrent til 1050). Die noch vorhandene

Handschrift scheint bios die Hålfte der urspriinglichen Chronik

zu sein ; das Ganze bestand aus einer Pergamentlage von vier

Blåttchen, wovon die beiden åi'issern verloren, die beiden innern

erhalten sind. Bohmer setzt die Handschrift wohl noch vor die

Mitte des 11. Jahrhunderts. Oliver Legipontius dagegen setzt

dieselbe wohl allzuspåt in das 14. Jahrhundert und bemerkt

dazu: quae vero hic auctor scripsit non ut Pythius Apollo pro

certis et indubitatis venditare ausim. Mit Riicksicht auf die

Schriftziige, welche noch den Charakter des 12. Jahrhunderts

zeigen, kann man das Pergament nicht so spat datiren; jeden-

falls aber muss es einer Zeit zugeschrieben werden, welche nach

der Verlegung des Pfarrdienstes aus St. Martin nach St. Brigida

(1179) und zum wenigsten wåhrend der Regierung des Erzbischofs

Bruno 4. fåUt. Es nimmt nåmlich schon Riicksicht auf den

Pfarrdienst in St. Brigida (»sacellum S. Brigidae, quod postea

factum est ecclesia parochialis") und es fiihrt vvortlich eine Schen-

kung an, welche erst von Erzbischof Bruno 4. gemacht worden
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ist*). Zwar wird diese Schenkung in dem Pcrgamente selbst dem

Erzbischof Bruno 1. zugeschrieben; die wortliche Uebereinstim-

mung dieser Schenkung aber mit der Schenkung Bruno's 4. låsst

keinem Zweifel Raum, dass der Schreiber irrthi'imlich oder ab-

sichtlich Bruno, den Bruder Kaisers Otto, mit Bruno von Sayn

verwechselt hat. Es zeigt sich hieraus , dass Legipontius so

Unrecht nicht halte, wenn er dem Schriftstiicke nur geringen

(llauben beimessen zu konnen erklarte*. — Hvad der har bevirket

dette Omslag i Ennens Dom er ikke angivet, end ikke antydet.

Da imidlertid Bohmers Udgave af Krøniken ikke er nævnt af

Ennen S. 144, men furst S. 300, synes del rimehgt, al han

ej før har værel opmærksom paa denne, og at den derfra hentede

ny Kundskab om Legipontii Anskuelse (dennes af Bøhmer be-

nyttede Haandskrift findes, jfr. S. 171, i Darmstadt, ikke i Køln),

og den ligeledes tilkomne ny Kundskab om Bruno den 4's for-

mentlig her saa vigtige Gavebrev (det findes i Diisseldorf, ikke

i Køln) har foranlediget hans pludselig saa afvigende og dog saa

afgjørende Dom om Krønikens Værd. Kjendsgjerningen er alt-

saa, at Ennen til Støtte for denne Dom kun løselig og uden

yderligere Undersøgelse, anfører — ligesom lænende sig til Le-

gipontius-) — den ene Ting, at en Gave af Bruno den 4. skal

være henfort i Krøniken til Bruno den 1., kun denne ene Ting,

i det dertil føjes, at Pergamentshaandskriftet, som nu haves af

') »Das Pergament schreibt: Bruno donavit XVII. areas secus pomerium

nostruni et quosdam Isic) circa palacium suum sitas, quas cessimus

hominibus nostris cum consensu eius. Die Urkunde von Bruno 4. sagt:

VII (sic) areas et dimidiam ante nostram clectioneni superedificatas

siue non edificatas secus pomerium nostrum et quasdam circa palaliuni

nostrum sitas cessisse hominibus, Henrico videlicet etc. Ennen und

Eckertz Quellen I (sic) S. 34. Hiernach ist za ergiinzen und zu berich-

tigen, was ich friiher (her S. 173 nederst) iiber die kleine Chronik von

St. Martin gesagt habe».

') Ol. Legipontnts, der her uvæntet fremstilles næsten som en usvigelig

Avtoritet, for hvilken alt maa bøje sig, var vel en Benediktiner, og

havde som saadan Kjærlighed til Bøger og til sin Ordens Historie, men

han var ingenlunde nogen af denne lærde Ordens betydelige Mænd. Hans
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Krøniken (der ender i Aaret 1036), er skrevet efter 1179 paa

Grund af en, der ikke oprindelig hjemmehørende, Efterretning

om Brigida-Kirken. Uden al Tvivl er denne Efterretning en

Randbemærkning i et ældre Haandskrift, hvilken som saadan,

som saa ofte, er gaaet over i selve Texten i det nærværende.

Den giver dog et bestemt Holdepunkt med Hensyn til dette Haand-

skrift, der iøvrigt, ogsaa uden denne Vejledning, ikke med Grund

vilde kunne sættes tidligere, men heller ikke, da Skriften til-

hører det 12. Aarhundrede, synderlig efter, — og denne utvivl-

somme Alder er meget værd, da egentlige Originaler i stræng

Forstand kun sjælden haves. Højst almindeligt var det, naar

Haandskrifter afskreves , at der, især ved rent stedlige Forhold,

gjordes i det ny Exemplar en lille Tilføjelse om, hvordan det

paa Stedet »siden« var blevet eller »nu« var; saadant faldt na-

turligt og kommer derfor frem overalt, i alle Lande. Derved

nedsættes paa ingen Maade et Haandskrift eller dels Indhold, og

det vilde være en fuldkommen Miskjendelse, in casu som i Al-

mindelighed, at paastaa, at Troværdigheden derved svækkedes,

og at det berettede kun kunde i et og alt regnes fra det ny

Exemplars Tid, Hvad derimod den Forvexling angaar, som i

det her paagjældende Haandskrift formentlig skal finde Sted, i

Levetid faldt i Tiden 1698—1758. Til det, som Hartzheim i sit Kelnske

Forfatteiiexikon »BibliothecaColoniensiS'i (1747) har nieddeltomham, kan nu

føjes adskilligt mere fra Kessel, 1. c., p. 115—126. Sammesteds p. 127 fg.

findes hans »Fastorum abbatiæ S. Martini maioris Goloniensis ordinis S.

Benedicti exegesis historica«, udfort paa latinske Vers. Deraf erfares, at

hans ugunstige Dom om Klosterkroniken ikke har sin Grund i dennes

Beretning om Olgerus dux Daniæ, idet det hedder hos Legiponlius p. 130—

31, ganske i Overensstemmelse med Kroniken, — — »quo iPatricio) prac-

side nobilis heros

Otgerus Danus strati fastigia templi

Restituit, dextram Carolo praebente faventemi.

Men det ses ogsaa, at Krøniken dog 1 det hele har været ham en Kilde,

og at han ikke har været bange for at udfylde Klostrets formentlige

ældste Historie om Tilmon, Wlro, Plcchelmus, Otgerus diaconus, etc.

(om hvilke Kroniken, der dog er en Klosteraarbog, intet beretter) dels

efter legendariske Beretninger og dels efter hvad der endog blot antages.

Man er saaledes berettiget til at sige, at Virkeligheden hos Legipontius

(ligesom saa ofte ellers) ikke svarer til de storladne dømmende Ord.
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det al nemlii: en Gave af Bruno den 'i. skal lieri være henfVirl

til Bruno den 1. (o: flyttet tilbage fra c. 1200 til c. 960), da

vilde en saadan Forvexliug, naar den virkelig kunde bevises, være

en saa betydelig Fejl, at den vilde berøve Krøniken meget af den

Betydning, der ellers maatte tillægges den. Forvexlingen kunde

umulig finde Sted , uden at i det mindste en Menneskealder var

gaaet, efterat Doteringen var gjort. Men allerede dette er nok

til at godtgjøre, at Ennens Antagelse^) beror paa en fuldsta-ndig

.Misforstaaelse. Thi hvorledes rimer det sig sammen, at Haand-

skriftet skulde indeholde en Fejl, der i det tidligste kunde være

begaaet midt i 13. Aarhundrede, medens Skrifttrækkene baade

efter Ennens eget og andres Vidnesbyrd hæve det over enhver

Tvivl, at det er skrevet i det 12. Aarhundrede! Det kan imidler-

tid ikke blot godtgjøres, at Ennen har Uret, forsaavidt han an-

tager, at den nævnte Dotering burde henføres til Bruno IV, men

ogsaa bevises, at Krøniken har fuldstændig Ret i at henlægge

den til Bruno I.

') Den tvingende Nudvendighed harda ogsaa bevirket, at £n?jeji som Forfatter

af »Gesctiichte der Stadt Koln« under den meget vidUøftige Udførelse af

samme har maattet følge andre Grundsætninger end dem, han har an-

vendt paa Bedømmelsen af Martinsiilostrets Krønike. Et Par Exempler

skulle anføres: St Gereons Kirkes Oprindelse sættes i Forbindelse med den

saakaldte thebaiske Legion, men denne Forbindelse kan ganske vist ikke be-

vises, og en Afhandling af J. TF. /. Braun »Zur Geschichte der Thebaischen

Legion • , 1 855, som der henvises til, er saa langt fra at gjøre det, at den netop

kun postulerer, hvad der skulde bevises. Alligevel er her det foreliggende

tilstrækkeligt til, at det kan siges i Gesch. der Stadt K'oln , 1. 64: »wir

halten den Kern der ganzen Legende als historisch glaubwurdig fest«.

Den ældste »urkundiiche" Efterretning om et selvstændigt »Pfarrei« i

Køln er, hedder i\a fremdeles 1. c, S. 147, fra 7de Aarhundrede (641).

Der henvises imidlertid kun til »Handschriftliche Nachrichten in einem

Rentregisterder Armenvervsaltung«, — alligevel erogsaa her dette tilstrække-

ligt for Forfatteren til at berolige sig med og stra.x udtale: -der Schreiber

scheint aber aus altern Quellen geschopft zu haben > Modsætningen

imellem disse, kun exempelvis tagne. Bedømmelser og Bedømmelsen

af Klosterkroniken er aabenbar; ja der er endog Modsætning mellem den

Maade, hvorpaa selv de forskjellige Partier af Klostrets Historie bedom-

mes, vel at mærke saaledes, at dets Krønike (til 1036; fra II. Aarhun-

drede — skrevet i Klostret og alene om Klostret — forkastes, men den

legendariske Fortælling om det tages for god, I. c. S. 145, osv.
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Det vil til den Ende være nødvendigt i det mest enkelte at

undersøge, hvorledes Forholdet er imellem det paaberaabte Di-

plom af Ærkebiskop Bruno den 4. og Klosterkrønikens Ord. Og

da det nærmest er af Hensyn til Ennen^ hvis henkastede Indsi-

gelse er postuleret op til saa stor en Højde, at denne Undersø-

gelse foretages , meddeles det paagjæidende Diplom efter selve

Ennens og Eckertz's »Quellen zur Geschichte der Stadt K6In»,

2ter Band«) (1863) S. 34—35, aldeles fuldstændigt (med Over-

skrift og Anmærkninger) og ordret. Det lyder da saaledes:

»Erzhischqf Bruno IV. vergaht siebenzehn Hofståtten in der Nåhe

seines »Pomerium'S" und seines Palatiums gegen einen Hofzins,

in PfelTer und Zimmet bestehend^i. 1205— 1208.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Bruno ... (sic) .. .

Coloniensis ecclesie electus omnibus Christi fidelibus. Ne geste

•) 1 "Geschichte der Stadt Koln«, 1, .301 i Anm. henvises vel til »Quellen-

etc. 1, 34, hvor intet saadant er at finde Higesom der i samme Anm.

S. 301 staar VII isteden for XVIIj, men heldigvis viser Anm. til Quel-

Jen 2, 34, at det er der, Henvisningen er at søge, hvilket ej saa lige

kunde vides, da Martinsklostret aldeles ikke nævnes i »Qnellen" 2, 34,

og der hersker megen Skjødesløshed i »Geschichte' med Hensyn til Hen-

visninger. Saaledes, for kun at nævne noget hidliorende, anføres Pertz's

Udgave af Krøniken at staa i Mon. Germ. hist. baade 3, 170 (hvor der

findes noget af en ganske anden Art) og 2, 214; Legipontius, der uden

Grund er fremhævet saa stærkt, kaldes ogsaa Legepontius, etc. Ja selve

Kølns romerske Navn er i Afsnittet derom først i »Geschichte" be-

standig givet ved »Colonia Agrippensis<, og endelig ej før i Indholdslislen

rettet til det riglige »Colonia Agrippinensis«.

') "Diese Urkunde ist erst jungst von Herrn Lacomblet bei der Repertorisi-

rung des Archivs der Abtei St. Martin aufgefunden worden. Sie ist

sehr beschadigt und erloschen; einzeine Stellen sind gar iiicht zu ent-

zid'ern. Keincs der beiden Cartulare von St. Martin thut dieser Urkunde

Erwåhnung. AulTallender Weise gibt die Urkunde fast wortlich einen

Satz aus dem bei Bohmer III. 344 abgedruckten , im eilften Jahrhundert

geschriebenen »Catalogus abbatum S. Martini« wreder. Hier heisst es

von Bruno 1.: »idem Bruno nobis donauit septendecim areas secus po-

merium nostrum et quasdam circa palacium suum sitas, quas cessimus

hominibus nostris cum consensu eius^. Die Zeugen sprechen dafur, dass

sie vom Erzbischof Bruno IV. ausgestellt ist. Auf der Ruckseite steht

in halb verblichener Schrift: »vetus noticia ratione cuius si lubet lege

Mabillonium in monasteriorum historia ad saeculum IV. p. 7».
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rci noticia ciim lapsii temporis eiianescat et pereat, lilterariim

solet indicio uel uiuaci hominiim testimonio confirmari. Hine

est quod ad cognicionem omnium tam presentinm quam futiiro-

rum presentis pagine attestatione perucnire uolumus, nos con-

silio familiarium nostrorum XVII areas et dimidiam nnte nostram

electionem siiperedificatas sine non edificatas secus Pomerium

nostrum et quasdam circa palatium nostnim sitas cessisse ho-

minibus, Henrico scilicet et vxori eius Udi, Gerardo et vxori

Udilhildi, Godeschalco pistori et vxori eius Kunegundi, Volquino

et vxori eius Ostechin, Waldeuino, Gerardo et vxori eius Ha-

dewigi, Theoderico magistro curie et vxori eius Werinzin, Win-

rico et vxori eius Agnetin, Wilhelmo et vxori eius Aleydi, Eue-

rardo et vxori eius iVIathiidi, Theoderico et vxori eius Gertrudi, Ger-

trudi uidue, Alberto et vxori eius Mathildi, Theoderico magistro curie

et vxori eius Werindradi, Rudolfo et vxori eius Hadewigi, Sapienciae

et Symoni fllio eius, Theoderico et vxori eius Mathildi, Henrico

et jutte vxori eius, iure censuali, ita ut annuatim in vigilia sancti

Martini quilibet eorum piperis duarum marcarum . . (sic) . . et

tantundem cymeli, quod uuigo punt dicitur, nobis persoluat.

Statuimus eciam, ut remota in eos omni penitus exactione nec

camerario nec aduocato nec alicui officialium nostrorum nec

cuiquam omnino hominum aliquid iuris amplius impendat sed

soluta pensione predicta sub nostra proteclione publicum ius

ciuile in causis ciuilibus propter areas edificatas .... suis ha-

bilis .... debita prediclis si quid questionis de pre-

dictis areis uel edificiis superedificatis motum fuerit non nisi

coram nobis uel eciam cui nos hoc commiserimus tractabilur.

Si uero aliqua predictarum arearum siue superedificafa siue non

edificata uendi uel impignorari debet, coram ipsis sub eorum

fiat testimonio. Preterea si aliqua predictarum arearum siue

edificata siue non edificata alicui uenditur uel impignoratur, is

qui eam emit uel in pignore accepit, in uniuersum ius supra-

dictum totaliter succedat. huius rei testes sunt: Cunradus maior

decanus. Herimannus preposilus s. Seuerini. Theodericus pre-
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positus sanctorum apostoloriim. Gerardus prepositus Carpenen-

sis. Johannes de sancto Georgio. henricus notarius. Reinarus

dapifer. Siegebertus mareschalcus. Henricus pincerna. Gode-

fredus camerarius. Theodericus in Mulingassin. Henricus de

witeriche. Theodericus de Erinporzin, Costin Parfus et frater

eius Uicolfiis. Ludewicus fliius Theoderici. Herimannus Birklin.

Franco de cornu.

Si uendi etiam contigerit aliqua illarum arearum, in vore-

huram dabitur punt piperis et tantum cimetis sancto Martino«.

»Nach dem Original im Provincial-Archiv zu Dusseldorf«.

Det synes næsten, som om Ennen i de tilføjede Ytringer

gjør en Svingning til Gunst for Krøniken tilbage. Underhgt vilde

dette i det mindste ikke være, da det store, her nu gjengivne. Di-

plom, der skal være i Stand til at skyde den tilside, slet ikke

nævner Martinsklostret. Dette er jo nemlig ingenlunde sket der-

ved, at den omtalte Afgift skulde svares »in vigilia sancti Mar-

tini«, da Mortensdag er en sædvanlig, ogsaa hos os endnu bru-

gelig. Termin for visse Ydelser. Diplomets to sidste Ord »sancto

Martino II, hvis de ikke blot tilkjendegive den samme Tidstermin,

kunne mulig hentydes paa Klostret (der som sagt ikke ellers er

nævnt deri eller paa nogen Maade antydet), skjønt Ærkebiskop-

pen ellers kun taler om sig, saa de omhandlede Jordstykker kun

stode under ham og skulde betale Afgift til ham, "nobis»; men

denne Hentydning vilde i hvert Fald dog være meget usikker og

meget utydelig, og kun kunne belyses ved Krøniken og den

ældre diplomatariske Kilde, — thi en saadan gives. Under disse

Omstændigheder synes det at være ganske i sin Orden, at, som

Ennen udtrykkelig bemærker, »keines der beiden Cartulare von

St. Martin thut dieser Urkunde Erwahnung«, ikke at tale om,

at der ingensteds i del hele Diplom nævnes enten Sted, eller

Tid eller Dag, ihvorvel det er gjengivet »nach dem Original«,

ligesom Ennen da heller ikke meddeler noget om Sigiller der-

ved, skjønt de ere Hovedsagen^). Vil man lade Diplomet,

Vidner erc derimod iiike aldeles nødvendige; et Bevis herpaa frembyder

Lacomblets Urk. I. iOO, i Anm.
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trods disse Mangler og trods denne neskalTenhed, uden videre

gjaelde, saa er det dog langtfra, naar man ser ret til, at nogle

Ord deri stemme »fast worllich» med nogle i Kroniken, — til

Skade for denne.

Krøniken (til (036) skriver:

»Idem Bruno (I. -|- 966) inter

alia — — nobis donavit — —
XVII areas secus pomerium no-

strum (o: NB. Klostrets) et quas-

dam circa palacium suum sitas,

quas cessimus hominibus no-

stris (o: Klostrets) cum con-

sensu eiusi).

Diplomet har:

«nos(DrunolV., 1205—1208)

consilio familiarium noslrorum-

. . XVII arcas et dimidiam an te

noslram electionem superedifi-

catas siue non edificatas secus

Pomerium nostrum el quasdam

circa palatium nostrum silas

cessisse hominibus, Henrico

»

etc.

Det vil strax ses, at »Pomerium nostrum« staar i meget

forskjellig Betydning, idet man fra hver Side taler om sin; lige-

ledes taler Krøniken om »homines nostrii). Diplomet kun om

»homines«; og Krøniken nævner de blotte Jordstykker »areas-,

men Diplomet betegner dem som tildels »bebyggede«, »superedi-

ficatas". Allerede herved synes Klosterkrøniken ikke at have

laant fra Diplomet, men dette derimod at tilkjendegive en senere

Tid. Et aldeles fuldstændigt Lys herover kaster den nys nævnte

diplonmtariske Kilde, som Ennen ikke har benyttet og ikke hen-

vist til, men som dog findes i den af ham og Eckerts udgivne

Samling af Quellen etc. 1. Bd. S. -465—66, nemlig et af Ærke-

biskop Bruno den 1. (Broder til Kejser Otto) udstædt virkeligt

Gavebrev til Martinsklostret (Diplomet af Bruno den 4. 1205—

1208 er derimod ikke noget Gavebrev). Derved føres de meget

omtalte 17 areæ — for her strax fortrinsvis at fremhæve dem

paa Grund af den ufortjente Vægt, der er lagt paa dem, ihvor-

vel de kun ere en lille Del af det, som Bruno den 1stes Gave-

brev omhandler, og en Ubetydelighed iblandt det, som Klostret

navnlig senere besad — tilbage som komne til Klostret som

Ejendom 959. Det Parti af dette Gavebrev, der her i den Hen-

seende nærmest kommer i Betragtning, lyder som følger:
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»Bruno . . . experientes, monachos de monasterio scti Mar-

tini, (luod extra miiros ciiiitatis Colonie super Renum fluuium

constructum est, religioni diuine sub iienerabili fratre nostro

Bertholdo abbate famulantes, minus sufficienter . . . habuisse,

. . in usus eorum transfundimus, domum quoque meam in piatea

uizechini et areas XVII. secus pomerium dicti monasterii (ganske

svarende til Krønikens »nostrum» her, men ikke til »nostrum«

i Dipl. 1205-08, da Bruno den 4. der taler om sin »pomerium»)

cum septem mancipiis eorum usui remitto, qnorum hec sunt

nomina Uenizo etc Acta sunt hec piiblice in pretitulato

monasterio tertio idus nouembris anno DCCCCL nono, indictione

secunda, Ottone imperatore augusto uicesimo quarlo regnante

feliciter« (d: 11. Nov. 959).

Sammenhængen^ der ikke kan udbringes ved Hjælp af Di-

plomet 1205—08, er følgelig denne: Bruno den I. giver 959

til Martinsklostret iblandt mere 17 areæ, beliggende tæt ved Klo-

stret, tilligemed 7 Vornede; Klosterkrøniken, endende i Aaret 1036,

anfører ikke alle Brunos Gaver, idet den derom bruger Udtrykket

»donavit nobis inter alia pietatis studia», men de ovennævnte

17, beliggende tæt ved Klostret, anføres betegnede nøjagtig paa

samme Maade som i Gavebrevet, og desuden nogle flere ved

Biskopsgaarden, og der føjes til, at »vi (i Klostret)« have over-

ladt dem til »vore Folk », (»mancipia« vistnok, som gjorde Tjene-

ste af ringere Art for Klostret) med Brunos Tilladelse; i Løbet

af to Aarhundreder ere disse Jordstykker for en Del blevne be-

byggede og beboede af mange Familier, hvilke ere komne i et

løsere Forhold til Klostret som et Slags Fæstere, — og endelig

overdrager Bruno den 4. i det ovenfor meddelte og beskrevne Di-

plom 1205—08, der er et Slags Arvefæstebrev, til de daværende

Aaboer disse 17 Pladser tilligemed de andre lignende, ubestemt

angivne (hvilke alle dog i det nysnævnte Diplom afvigende an-

gives at være beliggende tæt ved Bispegaarden), og dette sker

uden at Klostret i den Anledning hverken spørges eller nævnes,

kun efter Raadførsel af Ærkebiskoppen med hans nærmeste, og



183

Aaboerne betegnes da ogsaa kun som saadanne, simpelt ben

som »bomines«, ikke som «nostri", ligesom de ogsaa kun skulde

svare aarlig Afgift til Bispestolen. Det er saaledes langtfra, at

Diplomet 1205—08 er det oprindelige for denne Gjenstands Ved-

kommende, tværtimod er det just det afsluttende, og man kan

kun ret forstaa det ved Hjælp af Gavebrevet 969 , der er det

første, ligesom Krøniken det mellemliggende Led i denne Række,

bvori bint Diplom nødvendigvis blot bar den yngste og sidste

Plads.

3). At Martinsklostrets Krønike bar kunnet frigjøres for

den imod samme rettede Antastelse, skyldes imidlertid ikke blot

det tilfældige Held, at Dipl. fra 959 er blevet bevaret, — den

mangler beller ikke ellers understøttende og bekræftende Vidnesbyrd.

Af disse er der i det bele mange; paa et eneste Sted (for her fore-

løbig kun at ombandle dette) saa mange, at af de første 21 Di-

plomer i »Quellen zur Gescbicbte der Stadt Koln», omfattende

Tidsrummet 844— 1022, angaa endog bele 9 (og deriblandt det

ældste i Samlingen fra 844) ligefrem Martinsklostret; Ennen, den

ene af Udgiverne, der fejlagtig greb og anvendte Dipl. 1205

—

1208, har dog derved ikke benyttet og ikke benvist til noget

iblandt hine. Det vigtigste af deres Indhold maa derfor her kor-

telig onahandles. Det vil erindres, at Krøniken anførte Ærkebi-

skop Bruno den 1' Gaver til Klostret dels som hidrørende fra

hans Testament, dels som skjænkede i hans levende Live. Disse

ere allerede betragtede i Anledning af Dipl. 959. I Testamentet

hedder det: »Sancto Andreae hbrae triginta, pallla qua-

tuor, totidem vasa, candelabra duo, fratribus librae sex; beato

Eliflo martyri, sancto JMartino confessori conferatur tantundem,

praedium praeterea Solagon per precariam nostrae ecclesiae ad-

quisitum". Aldeles nøjagtig de samme Ord, og kun disse og

endog i selvsamme Orden, forefindes i Krøniken, jvfr. S. 167,

og de maa derfor nødvendig være grundede paa Testamentet
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selv. Dette er imidlertid nu, saavidt vides, ikke mere til'), ja

man har ikke engang nogen Kundskab derom fra Køln selv eller

fra alt det, som der er bevaret; det er os kun opbevaret i Ru-

otgeri vita Hrunonis (l»ii), skrevet endnu i 10. Aarhundrede (og

udgivet af Pertz i Monum. Germ. hist. Tom. 4. (p. 274). Men i

Køln fmdes heller ikke engang nogen Codex af denne saa gamle og

viglige Levnetsbeskrivelse, thi Hovedcodex, hvorefter Pertz har

udgivet, er i Wolfenbiiltel, og ellers findes der Haandskrifter

deraf i Briissel. — Til dette Vidnesbyrd med Hensyn til hvad

der vedkommer Bruno den 1., kommer dernæst et lignende og

forsaavidt endnu større med Hensyn til det, der angaar Ærke-

biskop Evergerus. Han var efter Bruno den 1. Klostrets største

Velgjører, i Krøniken ere da ogsaa hans Gaver anførte forholds-

vis vidtløftig, — og ligeledes i fuldkommen Overensstemmelse med

de Ord, han selv har betjent sig af. Gavebrevet fra ham (bevaret in

originali, skjønl det er fra Aar 989) lyder i Quell. 1,472-73 saaledes:

»In nomine domini nostri Jesu Christi. Omnium auribus

patescat tam presentium quam futurorum, quomodo ego Ever-

gerus diuina miseratione coloniensium archiepiscopus fauente

et consentiente serenissimo tertio Ottone imperatore ad raona-

sterium scti. martini in usus monachorum ibidem deo famulan-

tium curtes dominicatas in Rodenkyrichon et fliterthe cum pi-

scatione reni in tractibus et iusticia, que dicitur ban, pu) reme-

dio anime mee condonaui, insuper quidquid in uillis vvicersheim

et Ascha habebam, funditus mancipaui. Ecclesias quoque tres,

in Svllere et aliam de vvisse, tertiam in fliterthe. Insuper in

urbe Coloniensi macellum omne et areas a porta frumenti usque

ad occidentalem murum ciuitatis et iterum a porta fori usque

ad murum reni dedi. Ad leuigandam predicti monasterii maxi-

) Det er mindre korrekt, naar Ennen i »Quelien» etc har indfort Brunos

Testament ligefrem som DipJom, som om det var til som særskilt Do-

kument. Vel er der rigtig henvist til Mon. hist. Germ., Scriptt., men
uden Oplysning om, at Testamentet kun forekommer dersom Bestand-

del af vita Brunonis.
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mam pauperlatem et fratriim inopiam ciirtom meam dominicalam

in vvinninge cum quindecim mansibus et quicquid terre uel

uineariim ibi habui sancto marlino et predictis fratribus condo-

naui ae decimam huius curtis, que perlinebat ad monasterium

sancti Uictoris cum parte nostre decime, que in renso fuit, com-

mutaui et sic lotum fratribus aptaui. Et ul hec in perpetuum

tenaciter hererenl et absque ulla contradictione inconuulsa per-

manerent, sub anathematis timore stabiliui. Si quis de his su-

pradiclis absque consensu abbatis pretitulati se intromiserit et

elemosinam irritam fecerit, eterne dampnationi se mancipandum

sciat, nisi salubriter peniteat.

Actum colonie feliciter dominice incarnationis anno

DCGGCLXXX nono indictione secunda«.

Hele dette Gavebrev er, som en løselig Sammenholdelse

med Krønikens Text strax vil vise, fuldstændig og tillige nøjagtig

optaget i denne*). Af Ærkebiskop Heribert, som i Krøniken be-

rettes at have stadfæstet Evergeri store Gaver, haves virkelig

ogsaa et saadant Diplom fra 11. Nov. 1022. Endog Smaatræk

findes overensstemmende i Krøniken og i Diplomerne; et fra

det nysnævnte' forskjeUigt Diplom af Heribert fra samme Aar

(1022) har saaledes: »ob dilectionem antecessoris nostri b. m.

archipresulis Euergeri ad monasterium sancti Martini, quod ipse

admodum dilexit«, etc, hvilket ganske svarer til hvad der af det

foregaaende er noksom bekjendt om Evergeri Forhold til Klostret;

Krøniken siger om Abbed Hellas, den sidste der i samme er

omtalt, at han var »beato Heriberto valde carus«, hvilket lige-

ledes svarer til Udtrykket om ham i et tredie Diplom af denne

Ærkebiskop fra 1022.

Fremdeles skal endnu nævnes, at et fuldstændig bevaret

Pavebrev af 891 er foranlediget ved den Ødelæggelse, der var

overgaaet Staden Køln, dens Kirker osv. (ved Normannerne), —
den samme Ødelæggelse, som i Anledning af Martinsklostret er

') Der haves 2 Gavebreve af Evergerus til Klostret fra samme Aar, et

mindre nemlig og et større, hvorved hint er blevet overflødigt. Det,

som Krøniken har meddelt, er ganske rigtig det større og gjældende.
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omtalt under Abbed Gotfred , der tiltraad 882. Og ligeledes, al

Ærkebiskopperne Heynianus, Wilibertiis, Herimannus, Warinus,

Piligrinus, alle forekomme i de oftnævnte Diplomer, dels saa-

ledes at saadanne ere udstædte af dem , dels saaledes at de selv

paa en eller anden Maade ere omtalte. Til Diplomet fra 844 svarer

— endelig — Krønikens Efterretning om bam som Abbed og Biskop,

og alle de hidtil bekjendle kølnske Diplomer, der tilhøre det i

Krøniken behandlede Tidsrum, følge saaledes denne trolig opad^

saa langt de naa, thi det fra 844 er det ældste. INIen ved denne

Efterretning, og ved Meddelelsen om Normannernes Indfald, og

end mere ved den, der angaar Begivenhederne under Abbed

Herbod, føres man af Krøniken ud over det blot stedlige —
hvorpaa her ufrivillig saa megen Opmærksomhed, paa Grund

nemlig af de Ennenske Fejlgreb, har maattet anvendes — og

ind paa det større , almindelige kirkehistoriske og historiske

Omraade, hvilket ogsaa noget nærmere maa betragtes.

Hovedbegivenhederne i Abbed Her bods Tid vare:

Klostrets Ødelæggelse og Gjenoprettelse og hvad dertil

slutter sig. Med Hensyn til dem er dets Krønike en Kilde, og

ved Siden af dem ligeledes for de særskilte (med hine ej just i

Forbindelse staaende) Efterretninger om Abbed Wicterpus og

Ærkebiskop Heynianus. Disse Hovedefterretninger staa hver for

sig i samme Forhold til Krøniken, og i den Henseende støtte

og belyse de samlede middelbart hverandre. Derfor maa de helst

betragtes under et.

Hvad Heynianus angaar, da findes hans INavn ikke i de

fra ældre Tid overleverede Fortegnelser over de kølnske Ærke-

bisper; der er tværtimod — hvor besynderhgt det end kan sy-

nes — en usikker eller tom Plads for Tidsrummet c. 842—849,

og ligeledes i den omstændeligere, nu endelig ved Eckertz ud-

givne, »chronica presulum et archiepiscoporum Coloniensium».

Kun en yngre kolnsk Kilde nævner en »Hilduinus« fra den Tid,

og der findes ogsaa en fjærn Antydning af et Navn »Heyniduso.

Opmærksomheden er imidlertid blevet ganske afledt derfra ved

den Meddelelse fra selve det 9. Aarhundrede i Remberti vita Ans-
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garii cap. 20, at »sedes Coloniensis« i den nævnte Tid, eller om-

trent i den Tid, var "absque benedictione episcopali», der lige

efter Ordene er blevet forstaaet i strængeste Forstand saaledes,

at det kolnske Ærkesæde da var aldeles uden Biskop.

Paa den Maade har ogsaa vor Langebek taget dette Ud-

tryk i sine iøvrigt saa værdifulde Anmærkninger til vita Ans-

garii (i 1. Tome af »Scriptores rerum Danicarum », p. 466), og

slet ikke indladt sig paa Muligheden af »Heynidus», der synes

endog at have været ham ganske ubekjendt). Pertz gjorde om-

trent det samme, idet han uden nærmere Undersøgelse saa ganske

underordnede Klosterkrønikens Udsagn under det almindelig

antagne, at han endog ved Udgaven af denne fjfr. S. 167) ved

Heyniani Navn tilføjede nedenunder som Anmærkning »Elildiii-

nus?»; dette betegner noksom hans Standpunkt i den Henseende,

(hvilket var paa det nærmeste det samme , hvorpaa O. Legipon-

lius i dette, især i Køln, saa meget behandlede Spørgsmaal havde

stillet sig), og dengang var det ovenfor anførte Diplom fra 844, der

nævner Heynianus som «episcopus & abba», ej trykt. Nu kan ingen

sige, at Krønikens enestaaende Meddelelse om ham var urigtig.

Men lige saa vist som dette er, hge saa vist er det, at man

altsaa har gjort Klosterkrøniken Uret, thi det kan ingensinde

hverken væntes eller forlanges, at der altid skal være et Diplom

tilstæde for enhver Efterretning, og allermindst naar en saadan

gaar langt tilbage i Tiden, — Diplomet fra 844 er da ogsaa,

som allerede nævnt, det ældste kølnske i Samhngen af »Quellen».

Det er og bliver et glimrende Vidnesbyrd for Krøniken, at

den alene fremfor enhver anden lignende Kilde har opbevaret

den sikre, for hin Tids Kirkehistorie vigtige. Kundskab om

Heynianus. Den tilvejebringer baade Fasthed i et Punkt, hvor

man før famlede , og forklarer et utydeligt Udsagn i den Sam-

tiden ellers saa belysende «vita Ansgarii». For Nordens Historie

er denne uundværlig, og selv den rette Forstaaelse af Ordene,

at den kølnske Kirkeprovinds da var uden «benedictio episcopa-

lis» (o: at sammes Indehaver manglede »PalUuni" eller en anden

13
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Formalitet fra Pavestolens Side, saa han ikke var i fuld Besid-

delse af bele den kanoniske Myndighed, der ellers tilkom ham),

har sin Betydning med Hensyn til horden. En Følge tildels

af, at der c. 842—849 (paa Grund nærmest af Forvirringen

i det tydske Rige) manglede de kølnske Ærkebiskopper noget

i -Magt, blev nemlig, at Bremens Stift og Hamborgs Stift for-

enedes til et, med Sæde i Bremen; og denne Forening indvir-

kede igjen i Tiden paa, at Norden unddroges det Bremenske

Primat og fik sit eget indenfor sine egne Grændser til stor,

maaske ikke noksom fremhævet, Baade saavel indad til som

udad til. — Da Forholdet med Krønikens Efterretning om Hey-

nianus er saaledes beskaffent, vil vistnok ingen tage i Betænk-

ning at skjænke dens Meddelelse om Klostrets Ødelæggelse ved

iVormanner, da han var Abbed, fuld Tillid, — enestaaende er

Meddelelsen, men det var noget, man i Klostret (mens det an-

densteds let fortrængtes af andre Begivenheder) ikke kunde andet

end vide og ikke kunde andet end erindre, og der er derved ydet

et Bevis for, hvad denne Krønike i al sin Korthed er i Stand til

at give af stedlige, ellers ikke bevarede, og dog indgribende

Efterretninger, og hvorledes det, den giver, hævder sig.

I den største Del af det 9. Aarhundrede gjorde iøvrigt saa-

kaldte Normanner idelige Indfald i de her paagjældende Lande

og Egne, hvorom der ved de enkelte Aar er tilvejebragt om-

stændelig og begrundet Oplysning i Langehehs i>clironologia Ans-

garianan^ lom 842— 49 i Tom. 1. af Scriplt. rer. Danic. 524-35).

At Wicterpus døde 756 og var »Episcopus et Abba S.

Martini" beretter en gammel Kilde (Ånnales Petaviani i

Monum. hist. germ. 3. 170), dog uden nærmere Angivelse af

Stedet eller Stederne. Det er allerede forlængst oplyst af Aven-

tinus (7 1534), at hans Bispesæde var i Regensburg, og dog

er man vedblevet med at kalde ham »Turonensisi (St. Martinus

havde nemlig hjemme i Tours, og derfra er den Dyrkelse ud-

gaaet, som er knyttet til dette Navn), og saaledes (jfr, S. 166)

endnu Perlz, allsaa ligeledes her uden nogensomhelst Under-
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søgelse. Hvor han havde været Abbed, var derimod ingensteds

opbevaret, hvilket vel ved første Øjekast kan synes ubetydeligt,

men det er dog ingenhmde Tilfælde; det afstedkommer selvfølge-

lig Forvirring, naar et Navn savnes, hvor det horer til, eller

indbringes paa urigtigt Sted, og her gjælder det desuden om et

vigtigt og ærværdigt Navn^). Imidlertid havde dog Pagi i sin

righoldige »Critica in universos annales ecclesiaslicos Baronii",

Tom. 3 (1705) pag. 302 anende ytret: »liquet abbatiam S.Mar-

tini, quam rexit (Wicterpus) . . saltem extra Germaniam quæren-

dam non esse«. Hvad Pagi saaledes anende forudsaa og for-

saavidt paaviste, er endelig blevet opklaret — igjen et Exempel

paa, hvor langsomt det ogsaa ved saadanne Ting gaar, inden

det rigtige kan tilvejebringes , og hvorledes det sande ofte kan

skjule sig eller lades uændset — ved Klosterkrøniken, som her

omhandles. Denne har derved atter afgivet noget, som hidtil

savnedes, og hævdet sig som Kilde af større Betydning, end

dens Korthed lader formode.

Kronikens enestaaende og vigtige Efterretninger om Heynianus

og Wicterpus ere her af stor Vigtighed, fordi de, hvor meget

de end monne prøves, afgive saa sikre Bidrag til sammes Vur-

dering og Værd , og derfra kan nu med større Fasthed gjøres

Overgang til det, der berettes om Klostrets Ødelæggelse^ hvilket

her har en umiddelbar Interesse. Aaret 778 angives bestemt som

det, hvori denne Hovedbegivenhed skete. At der i dette Aar

gjordes et stort Indfald, ikke af Normanner, men af Saxerne i

') De ovennævnte Annaler meddele, at han blev meget gammel, og dog

»usque ad id tempus (sedebat) proprla manu scribens libros«; endnu Aven-

tinus forefandt 'Ann. Bojorum, ed. 1615, p. 162) i Regensburg 1 St. Emmerans

Kirke en »libellus — — adeo vetustis litterarum notis scriptus in

membranis, ut mihi de integro in litterarium pistrinum redeundum et

elementorum figuræ condiscendæ fuerint«, og med den SlutningsUlfojelse:

»Scripsi ego ipse Vhichterbus — — episcopus, iam senex, puto nonage-

narius aut supra, dolentibus membris et caliginantibus oculis«. Megen

litterær Virksomhed fandt Sted, som ej umiddelbart er kommet Efter-

verdenen tilgode.

13*
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det frankiske Rige og navnlig i Kølns Omegn, derom haves et

sikkert Vidnesbyrd i de samtidige, efter Einhard benævnte, An-

naler. Efterat der nemlig i disse er fortalt om Karl den stores

Fraværelse og Uheld i Spanien^), hedder det:

»Interea Saxones velut occasionem nacti sumptis armis ad

Rhenum iisque profecti sunt, Sed qiium amuem (o: Rhinen)

traiicere non possent, qiiicquid a Diiicia (o: Deutz nu) civitate

usque ad fluenta Mosellæ vicorum viliarumque fuit, ferro et igne

depopulati sunt, pari modo sacra profanaque pessumdata
,

ut liquido appareat, eos non prædandi (som Normannerne) sed

ullionis exercendæ gralia Francorum terminos introissen.

Beskrivelsen er saa klar, at det ligesom ses tydelig, hvor-

ledes Saxerne ere trængte frem, — enkelte Steder nævnes ikke,

altsaa heller ikke Martinsklostret, hvilket (vel at mærke) dengang,

og længe efter, ikke endnu laa landfast med Staden Køln, men

paa Øen i Rhinen udfor Deutz. Derved have de ødelæggende

Fjænder (mens Køln gik fri) kunnet uaa til Klostret og lade det

faa samme Skjæbne som Deutz. Efterretningen herom findes

ikke optegnet andensteds end i Klosterkrøniken, ligesaa lidt som

de tvende nys omhandlede vigtige Meddelelser. Af indgribende

Betydning for Klostret blev jo ogsaa denne Ødelæggelse, da den

medførte en Gjenopreltelse paa en meget fremtrædende Maade.

Paa denne Maade er Vejen endelig banet til at

kunne gaa over til at tale om »Olgerus dux Daniæ«, iAnled-

ning af at han efter Krønikens Udsagn gjenoprettede Klostret med

Understøttelse afKarl den store. Dette er her Hovedsagen — ligesom

de andre særegne, med Martinskloslrets hele Tilværelse saa bestemt

sammenhængende Oplysninger, som dets egen Krønike har be-

varet, hver for sig kunne gjøres til Gjenstand forundersøgelse —

') Pagi udtaler sig herom (Critica in annal. eccl. Baronii 3, 354) paa fol-

gende Maade: »Hæc fuit infausta Francis ad Roscidam vallem , vulgo

Roncevaux, pugna, quam tantopere prædicant Hispani. Militum ae pro-

cerum ipsoruni in ullimo agniine pugnantium neque cladem neque no-

mina dissimulat Eginhardus«.
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og i delte Ojemed orc de imod Kroiiiken vod et fejlagtigt Greb

gjorte Indvendinger bortryddede, Samstemningen imellem denne

og hvad der er bevaret af kulnske Diplomer omstændelig paa-

vist, og Forklaring tilvejebragt om. at Krøniken har værdifulde

Meddelelser, som kiai der kunne soges. Af samme BeskafTen-

hed er Efterretningen om Olgerus, da den staar i den nøjeste

og inderligste Forbindelse med alt det ovenanførte, og desuden

ogsaa har sine særskilte Vidnesbyrd.

Den her ofte paaberaabte kølnske Samling af »Quellen«, der

indeholder saa mange Diplomer om Monastcrium St. Martini,

har ikke noget ældre end Aar 844*), og hvor bekvemt det end

vilde være, om den paa samme Maade gik længere opad, saa

er det dog ihhe nødvendigt. Andre Kildeefterretninger haves,

der ad anden Vej ere bevarede og derved ogsaa have sin sær-

egne Betydning. Saadanne findes nemlig dels sammen med

Beretninger om Begivenhederne i Almindelighed i de paagjæl-

dende Landskaber og Egne, dels ligesom trædende frem gjennem

Prøvelsens og Tidens Sigtning. »Chronicon magnum Belgicumi

bliver først at nævne, som endnu tilhørende Middelalderen. En

Neiisser Canonicus samlede og skrev den omtr. 1475, med Be-

') Lacomhlets Urkundenbuch fur die Geschichte des Mederrheins I. Bd.

(1840) yder egentlig ihke nu noget Bidrag til at bedomme og vurdere

Martinskrøniken, da han kun har meddelt faa af Klostrets Diplomer; —
undertiden er dog et Klosterdiplomatarium helt bevaret, men det er vist-

nok en stor Sjældenhed, at et Kloster har sine Diplomer fuldstændige,

saaledes som Benediktiner-Stiftet Kremsmunster har sine lige fra og med

Stiftelsesdiplomet 777, (Samlingen er nu omhyggelig udgivet som saadan

af Eagn 1852). Hvor stor og rig Lacomblets 1. Bd. end er iovrigt, vil

man dog deri forgjæves soge Oplysning om mange Gjenstande, som man

skulde synes, der maa have været noget Diplom om. Man vil saaledes

f. Ex. der ikke finde noget om Kejser Karls Kapellan HilJebaldus, som

blev Ærkebiskop i Koln og stiftede en endnu ikke ganske forsvunden

Bogsamling der jfr. Eartzheims Catalogus codd. Mss. Colon. 17.52); —
og heller ikke nogen af de mange Abbeder i Martinsklostret, som dets Krø-

nike har bevaret Erindringen om, (og som selv Marianus Seotus [o: fra

Irland], f 1086, der dog havde været i selve dette Kloster en Tid og

efterlod et stort historisk Værk, ikke har Qfr. S. 196).
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nyttclse (ligesom vor Petrus Olai i sin Danmarks Krønike i Scriptt.

rer. Danic.) af mange og gamle Kilder, navnlig dog »ex chroni-

cis Coloniensibiis«. Denne store Chronicon, der saaledes derfra har

mange vigtige Efterretninger, som ellers vilde være tabte, har

ved Aar 799: »Ogerus dux de Danamarchia, princeps christianissi-

mus floruiti), (iPistorii scriptores rerum Germanicarum ed. Striive,

Tom. 3, 1726, p. 45), og sammesteds 3. 51 beretter den: »S. Leonem

papam consecrasse ecclesiam S. Martini in Auroto, ecclesiam S.

Stephani in Hoyo et ecclesiam S. Mariæ Tungrensis
,
quæ olim

fuerat destructa per Hunnos, in qua Ogerius, dux Danamarchiæ,

qui eam reædificavit, constituit viginti canonicos«. — En anden

kirhelig Forfatter^ Barthol. Fisen
^ der vel er yngre [j 1649),

men derimod i sin »Historiarum ecclesiæ Leodiensis (han var selv

fra Liittich) partes duæ» leverede et selvstændigere og vigtigt Værk,

giver (pag. 110 i pars 1. »ab ipso autore aucta atque recog-

nita» — pars 2. er »posthumai)) ved Aaret 814 en ny, men

lignende Efterretning om Olgerus. »Magno parenti (Karolo) suc-

cessit in imperium pius filius, nomine Ludovicus, fortitudine,

sapientiaque minor forlasse, non pietate. Imperium vix obti-

nuerat, animum adjecit ad loca sacra vel exstruenda, vel jam

exstructa novis operibus exornanda. Legis vim quamdam habent

principum exempla, Procerum muitos incessil cupido sequendi

imperatoris, in primis Walcandum episcopum I.eodiensem, atque

etiam, si diis placet, Ogerum Danuni , illum fabellis vernaculis

decantatum heroem. Cujus quidem opes in Leodico magnas,

operaque præclara, nostralium scriptorum nonnuUi declamitanl

et extoliunt supra veri similitudinem. His ego caiamum immo-

rari nolo. Qiiod tamen ad institutam narrationem faciat, non

ita a vero alienum: Avroti non procul amne Mosa, in urbis con-

spectu condidisse fertur curiale templum S. Martini'), (jfr. her

') Det er meget at lægge Mærke til, at denne Kirke, som Olgerus her be-

rettes at have bygget, ogsaa er helliget St Martinus; vistnok er det ikke

tilfældigt. (Ogsaa kan det herved erindres, at Alcidn tilsidst var Forstander

for St. Martins Abbediets Skole i Tours, hvilken han selv havde stiftet).
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strax ovcuror) quod hodic S. Veronæ uiincuparrius. En antiqiiis-

simam (si quidem id voriiin est) curialiuin omnium ædem, cujiis

meminerint scriplores. Quid? inquies. Ergone totos ccntum

annos Leodii nulkim fuit curialiiim commiinc? Fuit, nec diibi-

tare las est. Anliquissimiim enini illud csl universæ ecclesiæ

nascentis institutum«. Det er tydeligt, at Forfatteren ikke blindt

hen meddeler, hvad han har forefundet om denne fremmede

»fabellis vernacuhs decantatus heros«, men at han — ligesom

imod sin Villie — ikke har kunnet andet, da navnlig den ældste

Efterretning om "templa curialia« knyttede sig til denne »heros«,

skjønt der ellers vel var Anledning til at vænte saadant fra en

forudgaaendc Tid^).

Et fuldstændigt Analogon til Krønikens Beretning om Klostrets

Gjenoprettelse er, hvad den ligeledes meddeler om dettes derved

') De kolnskc Historikere, som efter Lcgipontlus (jfr. S. 175) fortrinsvis

ha'f'C befattet sig med Martinsklostret, ere — foruden Forst, der, som

erfaren Kjender (og altsaa ikke tilfældigvis) nærmest foraarsagede, at

Krøniken blev optaget i Mon. Germ. hist. — Fr. Cramer (jfr. S. 171) og

Heuser, af hvem haves en lille, virkelig »præclara dissertatio«, nemlig

»Die ersten Zeiten der Abtei St. Martin zu Koln» (i Kolnische Blåtter

1861). Begge have bestemt udtalt sig om Olgerus og begges Ord skulle

derfor her anføres. Cramer erklærer: "Quidquid de facinoribus, quæ de

eodem circumferuntur, vel potius falso eidem tribuuntur, fuerit, saltem

nondum habeo suffic'entem causam negandi, quod revera exstiterit vir

quidam illustris, nomine Otgerus, Daniæ Dux, qui monasterium S.Mar-

tini restaurasse dicitur«. Siden dette skreves i forrige Aarhundrede har

Kilden, Klosterkroiiiken , ved at udgives vundet almindelig Anerkjendelse,

saa Heuser, der har skrevet saa nylig, med Frejdighed kunde sige: »Die

Notiz iiber die Herstellung versetzt uns mitten unter die Helden der

karollngischen Zeit. »Das Kloster wurde wieder aufgebaut durch Otger,

Herzog von Danemark, unter Beihulfe Kaiser Karls des grossen« (so das

Fragment bei Pertz). Einer der gewaltigsten Kampfgenossen des grossen

Karls begegnet uns also hier als Wohlthåter des Klosters, und in einer

Beziehung zu Koln, Ogier, dessen Namen so beriihmt war, dass er

spåter von der poelischen Sage zu einem der Paladine des grossen Karls

gemacht und so, von allen Dichtern der Karlssage gefeiert, auch jetzt

noch jedem Kinde — — bekannt ist. Die Geschichte weiss von diesera

tapfern Helden freilich weniger, als Turpin, um so erfreulicher ist diese

Bereicherung der ihn betreffenden Nachrichten».
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foranledigede ny Altres Indvielse af Paven selv, Leo den 3.

Herved afsluttes nemlig egentlig forst hvad der vedkommer Gjen-

oprettelsen, thi før dette var sket, var der ikke raadet Bod paa

den indtraadte store Forstyrrelse og Vanhelligelse. Som tidligere

bestandig, saaledes er det ogsaa her Tilfælde, at Kronikens Ef-

terretninger andenstedsfra belyses. Det vides fra tiere Sider be-

stemt, at Leo den 3. to Gange besogte Rhinlandene, nemlig 799

og (803) 80i, og navnlig om sidstnævnte Besøg, der snarest er det

paagjældende, er der berettet i de saakaldte Einhardske Annaler*).

At Paven selv foretog Indvielsen i Martinsklostret, vidner baade

om dettes Betydning og tihige om , hvor stor Ødelæggelsen og

hvor omfattende Gjenoprettelsen havde været, og vistnok ogsaa

om, at denne var foranstaltet af meget højtstaaende iMænd. Det

er ogsaa herved at erindre, at det var denne Pave, som kronede

Karl den store, og at Pavestolen igjen skyldte ham saa meget.

Vel kunde det sjnes, at Krønikens »consecrata sunt altaria a

beato Leone papa« var noget mindre væsentligt-), og dog er

der intet, der saaledes som denne overordentlige Indvielse uvil-

1) Det i »Quelleri" etc. 1. 456 indførte Pavebrev fra 891 viser tydelig, at

meget i disse Egne støttede sig til denne Pave Leos Privilegier og For-

anstallninger, og at mange kirkelige Ting vare der at henføre til "tempus

Karoli magni quondam imperatoris«.

*) Kessel har i Antiq. monast. S.Martini p. 131 iblandt andet bevaret følgende

mærkelige Meddelelse om, hvorledes Mindet om Leo, der selv var Benediktiner

og blev »sanctus«, stedse vedblev at leve i Klostret. »Christianus Forst

Ord. S. Benedicti, qui ineunte hoc saeculo de dilucidanda Monasterii S.

Martini historia meritus est, hane traditionem domesticam posteritati

transmisit: »S. Leo papa 3. templo S. Martini fontem baptismalem do-

navit, quæ us^ue hodie cernitur, voluitqiie idem papa parochorum func-

tionem cænobitis incumbere, ut fideles intra insulæ circuitum commo-
rantes securum ad ea, quæ animarum sålus requirit, haberent accessum«.

Dette berettes efter Forst's haandskrevne Efterladenskaber, og derved har

det Vægt, da Forst nøje kjendte og værnede om Klostrets gamle histo-

riske Kilder. En saadan tnsindaarig Erindring kan vistnok synes paa-

faldende i Lande, hvor Klostersliftelscrne for Aarhundreder siden ere

forsvundne, men, naar man kjender noget nærmere til dem og deres

mange gode Sider, vil man let kunne forstaa og vide, at slig Erindring

baade var mulig og virkelig, Det her anførte Exempel er ogsaa ingen-

lunde enestaaende.
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kaarlig falder sainincii iiird Karl den stores Deltagelse i Klo-

strets Stiftelse paany, men denne var jo igjen betinget af og

fandt hun Sted paa Grund af, al lians tro Mand "Olgerus diix

Daniæ« var den egentlige Restaurator^).

M Det bcrortes her, strax i Begyndelsen, at den egenlliiie Kjærnc i Kloster-

kronikcns t^ftcrrelning om »Olgerus« strængt taget ikke var ny, men be-

kjendt (1S29) allerede i henved 300 Aar. Gasp. Bruschii der p.iapegcdo Værk

er hans "Monasteriorum Gcrmaniæ præcipuorum ae maxime illustrium cen-

tnria prima«, som udkom loil (i Ingolsladt, fol.), hvor der paa Blad

1 2 1 gives følgende mærkelige Meddelelse : »S. Martini C o 1 o n i e n s e m o -

nastcrium Benedictinæ professlonis magnificum, in insulis

Rheni olim, hodie non procul aRheno intra urbis mænia situm: funda-
tum legitur primum ab Odgero potentissimo Daciæ duce: tan-

dem uero reparatum et auctum, post primamque eius euersionem quasi de

nouo instauralum, annum Christi circiter 986 sub imperatore Othone tertio,

ab Euergero Archiepiscopo Cojoniensi S. Heriberti antecessore. Eius loci talis

mihi superiore anno (cum Coloniæ essemj exhibitus et ab ipso abbate (Bal-

thasar Tungrus var hans Navn) communicatus est catalogus« (abbatum), »1

Mimbrinus, 2. Chilianus, 3.Helias» etc. — Hvad 'legitur« antyder, om det er

en blot skrevet eller allerede dengang trykt Kilde, kan nu næppe vides

Det er imidlertid strax klart, at der ikke herved er sigtet til Klosterkro-

niken , og ligeledes, at der maa menes en Kilde, som ikke er af en saa

»primitiv" Beskaflenhed som Kroniken, — dette frenigaar nodvendigvis

alene af den Omstændighed, at Kroniken har ikke mindre end 14 Abbeder

før »1. Mimbrinus«. Udsagnet »S. Martini Coloniense monasterium

fundatum legitur primum ab Odgero potentissimo Daciæ duce« er altsaa

hentet fra en fra Kroniken aldeles forskjellig Kilde, og er et særskilt ad

anden Vej bevaret Vidnesbyrd. Dets Værdi kan ikke andet end faa for-

øget Vægt ved Stedet, hvor samme er opbevaret. Thi Bruschii oven-

nævnte Værk, der skattedes højt af Samtiden og Eftertiden, er bygget

paa vidtløftige Undersøgelser i Bibliotheker og Arkiver af alt, hvad der

kunde findes til Æmnets Oplysning, og indeholder vistnok hvad der den-

gang kunde bringes tilveje; — det blev da ogsaa i det følgende Aarhun-

drede stærkt benyttet ai Aub. Miræus i hans vigtige, meget diplomatariske,

Værker, og navnlig gik hvad Bruschius har om Benediktinerne — for her

ej at gaa videre end til dem — over i Miræi »Origines Benedictinorum«

(1614), — det om Martinsklostrets Stiftelse endog ordret og uden nogen

Bemærkning eller noget Tillæg. (Desuden udkom en 2den Udgave af

Bruschii Monasteria i Aaret 1682, og sammes Centuria 2da udgaves fra

Wien 1692 af D. Nessel. Sidstnævnte Skrift tilligemed Miræi origines

Benedictinæ m. m. optoges endelig igjen i 18. Aarhundrede i Mich. Kuens

»Collectio scriptorum rerum historico — monastico — ecclesiasticarum

variorum religiosorum ordinum«, Tom. 1— 2, Ulm 1755— 56, fol.). Bedre
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4). Betragtes nu endelig KlosterTcrøniken , efterat de mere

fremlrædende Punkter i denne ere undersøgte, i sin Helhed i

Forhold til andre Kildeshrifter ^ hvoraf Kundskab om Klostrets

Historie maa hentes, da viser sig strax, som allerede antydet,

den meget vigtige og stærkt indgribende Omstændighed, at disse

af den hele lange Abbedrække, der gives af Krøniken lige

fra tidlig i 8. Aarhundrede — ialt 17, ikke have de første 14.

De begynde altsaa ej før i sidste Ilalvdeel af 10. Aarhundrede.

Dette er Tilfælde med den navnkundige historiske Forfatter Ma-

rianns Scotus (f 1086), der, saaledes som hans Tilnavn fra hin

Tid tilkjendegiver, var fra Irland, og deltog i den vidtforgrenede

religiøse Virksomhed, som i den tidligere Middelalder udgik fra

dette Land. Bohmer antager om ham, jfr. S. 17!, at han til

sit Værk endog har benyttet Klosterkrøniken, og vist er det, at

han kort efter Midten af 11. Aarhundrede var i nogen Tid i Køln

just i Martinsklostret, der fra gammel Tid stod i nært Forhold

til Irerne, hgesom.jo ogsaa Krøniken netop begynder med at

nævne dem (»Scotii)) i Anledning deraf. Men Mimborinus, den

15de i Krøniken, er den første Abbed, som Marianus nævner,

da det nemlig hedder hos ham, efter hvad der er udgivet af

hans Værk i Monum. Germ. hist. Tom. o. pag. 555, ved

Aaret 976 — ifølge den almindelige, af Marianus ej anvendte, Tids-

regning — »Ebergerus^) archiepiscopus Coloniensis imrnolavit

og indsigtsfuldere Hjemmelsmand end Gasp. Bruschius (og Aub. Mliæus)

vil man vanskelig kunne faa.

Det er ikke rigtigt, naar Evergerus her anføres som den Ærkebiskop,

der 975 overgav »Scoti» Klostret. Det skete ved Warinus, og Evergeri Til-

trædelse fandt først Sted midt i det følgende Tiaar. (Det er heller ikke

rigtigt, naar andre Kilder, ligeledes endog fra II. Aarhundrede, sætte

Evergerus i det besynderlig tvetydige Forhold til Ærkebiskop Geros Død,

som Krøniken tillægger Warinus. Han er ogsaa her den paagjæidende.

Om dette Forhold faar man iovrigt et rigtigt Begreb ved den nu

i »Annalen des historischen Vereins fiir den iNiederrhein«, 2. Jahrg. (1857j,

udgivne "Chronica presulum et archiepiscoporum Coloniensiuni", idet

den beretter (S. 190), at Gere led af en Svaghed, der gjorde, at han i

flere Dage kunde ligge som død, og at han i den Tilstand var af Wa-

rinus foranstaltet begravet).
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Scolis in sempiterniuTi monasterium St. Martini in Colonia. Qiii-

bus primum primus abbas preerat Minnborinus Scoltus», og der-

eftor anfnrcs, som i Kroniken, Abbederne Kili.inns og Helias.

Skjønt saaledcs ingen tidligere Abbed nævnes , er det alligevel

aldeles lydeligt, at Marianns ikke betragter Klostret som forst

dengang blevet til, men rigtignok var den foregaaende Tid, bvil-

ken hine li Abbeder tilhøre, sikkert kun lidet gunstig eller endog

aldeles ugunstig for »Scoti» i Klostret. Om den paagjældende

Overgivelse af samme til dem bruger Krøniken da ogsaa Ordet

»iterum« sammen med »immolavit«, o: Klostret blev derved anden

Gang deres, — det selvsamme ligger vel egentlig i Mariani »im-

molavit in sempiternum« ^). At det særegne Udtryk ,,immolavit"

ogsaa findes bos sidstnævnte, tør, uden Tvivl, med god Grund

regnes med iblandt det, som bestemte Bohmer til at antage, at

Marianus bar benyttet Klosterkrøniken. Den Omstændighed, at

Brusclm Efterretninger ligeledes heller ikke gaa længer tilbage i

Abbedrækken end til Mimborinus, viser, at Erindringen om de

ældre 14 har dengang (1550) været aldeles forsvundet-), mens

dette derimod ej var Tilfælde med »Odgerus-'') potenlissimus Da-

') Selv det kølnsJce Diplomatarium har kun to (men dog to) af hine 14

ældste, af Krøniken nøjagtig benævnte og betegnede, Abbeder, nemlig

Hcjnianus 844 og Berlholdus 959. Det kan just ikke forundre, thi der

kan ganske vist ikke have været Diplomer til enhver Person eller enhver

Ting, som vi nu kunne ønske det om eller uden videre let forudsætte

eller forlange. Og hvad Martinsklostret angaar, da haves hos Ziegelbaur

i »Historia rei litterariæ ordinis S. Benedicti% Tom. 1. (1754) p. 600, den

sikre Efterretning, at de have været ilde medhandlede. »Varia tamen

fata, skriver han, subiit supellex diploniatica" ann. 1726—41 »fædum in

morem dispersa et neglecta", (foruden hvad der var sket længer tilbage i

Tiden). Under alt dette bevaredes dog, i Klostret selv, i det mindste en

Efterklang af hine dets ældste, udenfor forglemte, Tilsynsmænd, som

Krøniken vidste saa god Besked om, da dets »Liber memorlalis« og

(uudgivne) »Necrologia« have næsten alle deres Navne med et, stundum

afvigende, Datum ved, og uden nærmere Angivelse. Men Navnene,

som tilhorende Klostret, ere der dog.

^) i Benediktinernes store Værk »Gallia christiana», Tom. 3. (725 (hvori om
Køln) begynder Abbedernes Bække ogsaa med Mimborinus (p. 748—49).

^) Det er kun ligeoverfor Pertz's og andres vilkaarlige Forsøg paa at bruge
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ciæ diix", idet ikke blot hans Navn var bevaret som hørende til

Klostret, men tillige, at dette var stiftet, »fimdatum» af ham.

Hvor Krøniken den Tid (1550) har befundet sig, om den har været

borte fra Klostret eller om den kim i Øjeblikket har været util-

gjængelig der, det kunne vi nu ikke vide^), — det er ogsaa nu

ligegyldigt, da det for os hverken gjør fra eller til med Hensyn

til den bestemte Kjendsgjerning, at Krøniken er blevet til og er

forfattet i Klostret, og lige saa lidt med Hensyn til den Alder,

som maa tillægges Pergamentsliaandskriftet^ der er os bevaret.

Skriften deri er det 12. Aarhundredes, hvilket ogsaa ligefrem

erklæres af Ennen, og, da delte støtter sig til bestemte Kjende-

tegn, har denne Dom ikke kunnet væsentlig forandres ved hans

senere antagne Mening om Krøniken (jfr. Side 173 og 174).

Ikkun er derved Tiden af ham blevet noget nærmere og rig-

tigere angivet, hvilket selvfølgelig ikke kunde være andet end ønske-

hgt. Men alligevel kan denne nøjagtigere og tilmed bevislige Tids-

angivelse ikke forenes med den Anvendelse af Dipl. 1205—08,

som Ennen tillægger Krøniken. Ingenlunde fordi Tiden for

Haandskriftets Tilblivelse sæltes til efter 1179 og endog efter

1208, — thi hint er ganske rigtigt, og dette er meget muligt —

,

men fordi det følger igjen deraf, at den Forvexling eller For-

drejelse af det nævnte Diplom, hvori man i Krøniken skal have

gjort sig skyldig, da først langt senere har kunnet ske. Thi

denne kunde ikke (som ovenfor antydet) finde Sled, før I

det mindste en Menneskealder var gaael efter 1208, og det vir-

kelige, i Samliden for alle vedkommende velbekjendte, F^or-

hold var blevet glemt og fortrængt. Men derved føres man

henimod 1250 som den Tid, da Haandskriltet blev til, og

dette er slet ikke muligt. Skriften er smuk, fast og klar,

»Otgerus« som Grundlag for en forudfaUet Mening om Personen (jfr S.

166), at det har nogen Betydning, om Kilden har Olgerus eller Otgcrus

(eller Odgerus). I og for sig er det derimod slet ikke væsentligt, da

det oprindelige olddanske Navn ligesaa let kan have været et med d,

som et med I i første Stavelse.

') Ziegelbaur 1. c. (1. 506—10) har saaledes intet derom i de Oplysninger,

som der meddeles fra 1490 om Martinsklostrets Bibliothek.
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saa deus hele Udseende svarer ganske til, hvad der ogsaa af

Lacomblel (Side IG9 nederst) er angivet som Kjendetegn for

Skrift fra 12. Aarhundredes senere Halvdel*). Det er en Mær-

kelighed ved dette Haandskrift, al Pergamentet tidligere har været

benyttet, eller at det er, hvad man kalder en Codex rescn'ptus,

— og en meget stor Mærkelighed, at del tidligere Indhold ogsaa

har angaaet Køln. Fertz har vel ytret ved sin Udgave, at det

var »IJibliorum pars«, men dette er aldeles urigtigt, da Ennen

udtrykkelig siger, at Indholdet har været Køln vedkommende,

da Ordet uColonia» i del mindste paa et Sted endnu tydelig

kan læses. Da det tagne Facsimile oversendtes, Llev det endog

i den medfølgende Skrivelse lilkjendegivet, uden Forbehold eller

Indskrænkning, »die Urschrifl betrifft ebenfalls (ligesom den nær-

værende Skrift) die Marlinschronik«. Delte er nu vistnok for-

hastet, da der næppe var foretaget den særegne Undersøgelse,

som dertil behøvedes, og en saadan endnu slaar tilbage, —
men muUgt er det, at det forholder sig saa-). Og alene det,

at det med nogen Grund kan formodes, er ikke uvæsentligt ved

en Krønike, der, som denne, netop fortrinsvis udmærker sig

ved sin Oprindelighed og ved sine sikre og saa særdeles langt

tilbagegaaende Kilder, i hvilke Henseender den lader alt andet,

som er skrevet eller opbevaret om Martinsklostret, langt tilbage

efter sig.

Saaledes er altsaa det holnshe Martinshlosters Krønike he-

shafen. Ved hvilkensomhelst Betragtning over den, ved hvil-

') Skriften ligner temmelig meget den i åti andet Stykke ai Beykjaholts mdl-

dagi (skrevet 1206, mulig af Snorre Sturleson), hvoraf en, dog noget

ufuldkommen, Afbildning haves ved Tom. 4 (1778) af Finni Johannæi

historia Islandiæ ecclesiasUca.

^) Vort amamagnæanshe Haandskrift 881, 4to, der indeholder Lygumklo-

sters Necrologium, er et Exempel paa en Codex af den Art. Dut er nemlig

en Codex rescriptus, men for en stor D*el øjensynligen af samme Ind-

hold som den ældre, kun er deuue blevet omskrevet eller fornyet.
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kensomhelst Brug, der gjøres af den , maa det altid fastholdes,

at den ikke blot beretter om Klostret, men at den qy fra Klo-

stret, er blevet til i dette og er skrevet i det. I Klostrenes,

navnlig Benediktinerklostrenes, Natur laa det at optegne stadig,

fortrinsvis hvad der vedkom og tildrog sig i deres Stiftelser, og

der kan derfor selvfølgelig ikke gives bedre Kilder end deres med

Hensyn til disse Klostres egen Historie. Vistnok indskrænkede man

sig i Klostrene ikke alene dertil, idet man ogsaa stundum be-

fattede sig med de enkelte Landes eller Verdensbegivenhedernes

Historie. Hvad der imidlertid af den Art optegnedes, maatte,

navnlig naar Efterretningerne angik fjærne eller fraliggende Steder

og indhenledes paa anden og tredie Haand, dele de historiske

Kilders Kaar i Almindelighed. Det derimod, som ene og alene

holdt sig til vedkommende Kloster selv, til hvad der skete i og

med det, til det man havde nærliggende Erindring af og sæd-

vanligvis — hvad de slørre Begivenheder angik — Indskrifter

eller Diplomer om, det kunde (kan man nok sige) i et fast og

staaende lille Samfund ej blive urigtigt, især naar, som Tilfældet

er med den her paagjældende Krønike, Optegnelserne ere meget

korte og kun indeholde det allernødvendigste, saasom om Stif-

telse, Gjenoprettelse, Abbeder, Gaver o. s. v. , og naar tilmed,

som ligeledes her er Tilfælde, de kun angaa et lille Tidsrum.

Ved Martinskrøniken, der er en Sammenstilhng — næsten i la-

pidarisk Form — af hvad der ligefrem hørte til Klostret som

saadant indtil Aar 1000 eller kort efter, er det ogsaa ved den

meget i det enkelte gaaende Undersøgelse med Hensyn til visse smaa

Gaver, hvilken Omstændighederne paabøde, ganske vist her blevet

bevist, at Udsagnet om dem havde sin fulde Rigtighed; de i

Krøniken omtalte vigtigere Ting have ikke engang kunnet anta-

stes^ hverken de større Gaver, eller Abbedrækken, som dog der

er saa særdeles langt forud for hvad man i en senere Tid kunde

tilvejebringe derom , eller den Klostret overgaaede store Ødelæg-

gelse , der nødvendiggjorde, at det blev '>restauratum», (senere,

naar en Ødelæggelse igjen overgik samme, blev det stedse kun
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«reparatiim»). Hvorledes Klostret blev »restauratum«, del var

den allervigtigste Begivenhed for det, og del hinde umulig (i

hvert Fald ikke i de første Menneskealdere derefter) glemmes eller

fortrænges. Men just det Navn, som denne Begivenhed for-

trinsvis er knyttet til, endog saaledes, at Samtidens største

\land, der deltog deri, kun nævnes som den anden åerseå, just

dette Navn er denne Undersøgelses egentlige Gjenstand.

Man plejer, og med god Grund, at benytte og anerkjende

Efterretninger fra gamle historiske Kildeskrifter, der efter almin-

delige Regler, og efter hvad man kan domme, maa betragtes

som paalidelige, uden at forlange, at der skal være lignende

Vidnesbyrd lilstæde fra andre samtidige. Det er dog ikke blot

Sædvane, men man er nødt dertil, nødt til at tro at kunne med

Sikkerhed bruge saadanne Efterretninger, da der ellers ikke vilde

blive ret meget, som kunde kaldes Historie. Kastes f. Ex. et

Blik ud over vor Saxo og over Adamus Bremensis, — i hvilken

overordentlig Grad vilde ikke, ogsaa uden at gaa tilbage til en

Qærnere Tid, det blive indsnævret, som hentes fra dem og med

gyldig Grund hentes fra dem, naar der skulde stilles en Fordring

som den nysnævnte til de Efterretninger, der hos dem vare at

anse som sikre og med Sikkerhed brugelige! Og tages læn-

gere borte fra, som et bestemt Exempel, Gregorii Turonensis

Efterretning om, at der noget ind i sjette Aarhundrede gjordes

Angreb paa Frankerig af »Dani cura rege suo Choehilaic evectu

navali", (Opp. 1699, p. 106), hvilket, da det hos os fremdroges,

var at betragte som en Opdagelse og noget fast med Hensyn

til Bjovidfsdigtet, og ogsaa siden er {sJcjønt der er betydelige

Varianter til »Choehilaic«) blevet uden Betænkning almindelig

anvendt paa "Hygelac» i Digtet, — hvorledes vilde del, under hin

Fordring, vel staa til med denne Efterretnings historiske Anven-

delighed! Intet kan herom endog blot nogenlunde bevises, men

at lade haant om den vilde aUigevel ganske vist være en Mis-

kjendelse. Saavel denne Efterretning, som mangfoldige hos

Adamus og Saxo, der ubetinget bruges og erkjendes, kunne

imidlertid med Hensyn til bestemte og bekjendte Forudsætninger
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og sikre Støttepunkter slet ikke sammenlignes med Meddelelsen

i Martinskrøniken om »Olgerus dux Daniæ«. Denne Meddelelse

er da ogsaa nok, nok til at være ej blot tilstrækkelig, men fuld-

stændig historisk Hjemmel for, at den saaledes betegnede Mand

var en højbaaren dansk Mand, b\is Virksomhed alene eller for-

trinsvis falder udenfor Fædrelandet og dels hos dels sammen

med Karl den store, nemlig i den sidste Trediedel af det 8.

Aarhundrede. Intet videre, mere indeholder Hjemmelskilden

nemlig ikke, men del er og bliver da denne, og den Brug der

kan gjøres deraf, mindre vedkommende, hvorledes »Olgerus dux

Daniæ" senere er blevet betragtet som "Ogiern og som «01ger

Danske«, — og ganske uvedkommende, hvorledes igjen Behandlin-

gen heraf i den nyere Tid har været. Denne er, kan man sige, væ-

sentlig sket paa den Maade, at Manden som historisk Person

er blevet enten tilintetgjort, eller dog blevet noget aldeles svæ-

vende. Thi ligesom den historiske Person, Karls samtidige,

efter Aarhundreders Forløb blev eventyrlig ved at berømmes og

besynges, saaledes er i Tidernes Løb igjen det, der skulde

være Undersøgelse over dette store Eftermæle, blevet dels vil-

kaarligt, dels (i det mindste i den nyeste Tid) virkelig aldeles

eventyrligt^). I et Aartusinde er saaledes et Slags Kredsløb fuld-

') Herved sigtes nærmest til G. Opperts (i ovrigt mærkelige Skrift) »der Pres-

byter Johannes in Sage und Geschichte, ein Beitrag zur Volker- und

Kirchenhistorie und zur Heldendichtung des Mittelalters« (I864i, hvor der,

i Anledning af at »der indische Konig Gundoforus" nævnes, gjores (S. 41)

for fuld Alvor følgende Henstilling: »Der Vater des fabelhaften Helden

Ogier, der auch Indien und das PfefTerland durchzogen , lieisst Goltfrid,

vielleicht steht er in Beziehung zu unserer Stelle»». — Det rent vilkaar-

lige kommer især frem hos dem, der med Pertz ved Hjælp af Textfor-

andring, og uden nærmere Undersøgelse, lade en forudfattet Mening uden

videre afgjore, hvorhen Hovedpersonen i Sagnet oprindelig hører. C.Mol-

bechs svævende Fremstilling (sammen med N. Haussens Udgave af Olger

Danskes Kronike, 1842) er stærkt paavirket af det saaledes fra Pertz ud-

gaaede Tryk, og kommer derfor til den Slutning, at »den historiske Per-

son, der har givet Anledning til Heltens Navn, var den bajerske Greve

Autcar (Otgar, Otger)», men at dog dermed er blandet »Tradition om en

dansk Hertug eller Konge, der havde kriget med Karl den store, og til
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endt, iiidlil samme nu afsig selv opløser sig ved det fremdragne

og vundne faste Punkt. Hævdelsen heraf kan da ikke svækkes,

og ikke beherskes af Forestillinger, der ere tilbage fra Eventy-

ret (at adskilligt deraf i den ny Belysning kan paa en eller

anden IMaade afgive noget brugbart, er en ganske anden Sag),

— eller mulig gaa igjen fra Eventyrbehandlingen. Det vilde saa-

ledes hænge nøje sammen dermed, om man vilde sige, at selve

Chronicon har indbragt «01gerus dux I)aniæ» fra Sagnet. Det

kan ikke siges ^ af den simple Grund at der ikke kunde ind-

bringes nogensteds nogel fra Sagnet, inden der var dannet en

Sagnhelt, og det allerførste, fra alle Sider som saadant erkjendte,

Spor hertil findes i det Skrift, som har gaaet under Turpins Navn (og

delte Spor er endda fra den fjærne spanske Skueplads)*), — ikke at

hvis Søn Holger gjores«, (foruden om nogen fra »Rhin- eller Main-

Egnen« ligeledes paa »historisk Grund»). — »Saaledes opdage \i tre for-

skjellige historiske Personer, som Sagnene paa den mest forvirrede og

forvanskende Maade have bragt ind i Eventyret om Holger Danske«.

Selv ad den Vej trænger det sig altsaa næsten frem, at — den Person-

lighed, paa hvem Sagnet hviler, nødvendig maa kunne kaldes dansk, og

naturligvis ikke anderledes, end at der i Beretningerne om den danske

Maiid i Tidens Lob er indbragt og optaget fremmede, andenstedsfra lien-

tede. Bestanddele.

') Ifølge den nyeste Undersøgelse herom af Gaston Paris {»de Pseuda-Tur-

pino«, 1865) er det ældste Parti af dette Skrift (de første Kapitler, i hvilke

Olger ikke nævnes) af spansk Oprindelse og fra sidste Halvdel af 11.

Aarhundrede, — det øvrige derimod af mindre bestemt Udspring og om-

trent fra 1115. En fuldstændig Fremstilling af Sugnets Begyndelse, Gang

og Udvikling savnes bestandig endnu. Af Vigtighed i den Henseende er

nu det indholdsrige Værk »Histoire poétique de Charlemagne« par Gaston

Paris (1865). Mangt et godt Bidrag i øvrigt, om end paa en anden Maade,

vil findes \ L.A.Rothes »Om Holger Danske« (1847), uagtet det deri des-

værre ogsaa søges gjort gjældende, at »leDanois», den almindelige franske

Betegnelse af »Ogier«, skal betyde noget ganske andet end »Dansk», (for-

saavidt, i Hovedsagen, i Overensstemmelse med en lignende, i »LTn-

stitut«, sect. 2. 1842, p. 145 fg. og i »Hist. litt. de la France», Tom.

20. fremsat. Mening), — noget der af mange Grunde maatte mis-

lykkes. Et særskilt, mærkeligt Bidrag kan ligeledes nu fremdra-

ges af »Aleæandri Neckam de naturis rerum libri duo«, vvith the

poem of the same author »De laudibus divinæ sapientiæ», udgivne

for første Gang (1863) af Th. Wright i "Rerum britannicarum medii ævi

scriptores ». Al. Neckam var født i det sydlige England 1157 (Richard

14
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tale 07)1, at der f. Ex. imellem Aar 800, altsaa ikke saa faa

Aar før Karl den stores Død, og Aar 1036, i hvilket Klo-

sterkronikens Efterretninger standse, ikke var henrundet noget

længere Tidsrum, end at en Mand, som ved den Tid (1036) le-

vede i Klostret, kunde gjennem blot tvende 'SleWemmænå^), have

Meddelelse fra nogen, som selv havde kjendt Karl og hans sam-

tidige, — og at saaledes den Mand, der, efter hvad der erin-

dredes og var forhaanden i Klostret, sammenstillede sammes til

os bevarede Krønike], ej blot kunde med fuld Sikkerhed berette

om Klostrets betydningsfulde Forhold til hin Tids Mænd, men

kunde endog ikkej^andet, ja var — selv om han ikke vilde —
nødt dertil ligeoverfor Klostersamfundet, der var som en staa-

ende Familie altid paa samme Sted og bestandig med det samme

Formaal og de samme sammenknyttende og forpligtende Inter-

esser. Det vil heller ikke med Grund kunne siges, at en Mand

Løvehjærte var hans Diebroder), og omtrent 1180—90 var han endog

Lærer ved Universitetet i Paris, just paa den Tid, da saa mange udmær-

kede unge Dansive studerede der og desaarsag da allerede i en Menneske-

alder havde haft sit »collegium dacieura« der; siden blev han Abbed i sit

Fødeland og dode 12 1 7. Forsaavidt tilhorer Al. Neckam saaledes baade Eng-

land og Frankrig, og det harderfor en vis Vægt, naar han, der ogsaa tillige

var i Besiddelse af sin Tids bedste Studier, taler i jævne Ord og med

glad Ærbødighed om »Ogerus Dacus", miles acerrimus el strenuissimus,

gloriosi principis (Karoli) primipilus», dux potens«, — og i det sidst-

nævnte Skrift (hvor der er meget til Historien og Geografien) stiller p. 455

• RoUo« og andre Norniandiets Helte i Række efter ham, — og i det

førstnævnte Skrift dvæler p. 261- 64 ved hans Klosterliv efter Karl den

stores Dod, og ved, hvorledes dette dog engang afbrødes, da Klostret

angrebes, saa at han »par Rollando aut certe major« (Rollo kaldes kun

»RoUando par«) kom til at vise sin gamle Stridslyst og Stridskraft. [Der-

ved, beretter Neckam endvidere, foranledigedes, at Karls Efterfølger »Lo-

dovicus rex Francorum« gav Klostret 'quatuor prædia ditissiraa«]. Øjen-

synligt er det, at Al. Neckam ikke er overvældet af overdrevne Fortæl-

linger, kun skimter det igjennem, at en Udsmykning var ved at danne

sig, som kunde antage større Udstrækning. Men netop som Vidnesbyrd

herom og som et bestemt Stadium har Neckams Beretning dog Betyd-

ning. — (1210 udgav nogen sig for »Ogerus de Dacia« ifølge Albericus

Leod diæc, ed. 1698).

I Dette anføres her ikke som en Beregning, men i Henhold til bestemte

Exempler fra Nutiden paa, at der ej horer flere Personer til for at om-

fatte med Erindring et Tidsrum af lignende Omfang.
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som «01geriis", der stod Kaii nar, nødvendig maalte være nævnl

i Einhardi vita Karoli. Det er nemlig altid liojst misligt at ville

betegne som umuligt det, som saaledes antages ej at kunne være

borte , og selve den nysnævnte historiske Overlevering er et Be-

vis herpaa, da den forsaavidt næsten ingen Navne angiver paa

Karls Mænd, idet den kun nævner ved Navn et Par, men der-

imod siger, at der var mange ''peregrini» hos ham. Og ende-

lig vil del lige saa lidt kunne siges med nogen Grund, at man

i hin Tid ikke ret vidste, hvad »Dani« og »Dania» og altsaa

ogsaa »dux Daniæ» var, thi det er jo aldeles bevishgt, at Karl

den store, slcjont vi heller ikke derom have nogen indenlandsk

Efterretning, saavel ved endnu velbekjendte ForhandHnger

,

som ved Krig og fredelige Forbindelser stod i bestemt Forhold

til vor Godefred, »Dani» og »Dania«^), — og det samme 5;Wc?er

om den nærmeste Eftertid, der her kan komme i Betragtning.

Men naturligvis kan det ikke vides, om den danske Mand »01-

gerusn hørte til Nord- eller Vest- eller Syd-Danske, om end

sandsynligvis det sidste snarest var Tilfælde.

Hidtil har man i Undersøgelsen om Olger Danske kun kunnet

se nedenfra og fra et vaklende Stade, — nu kan Sagen ses,

som det behøves, fra et fast Punkt og fra Begyndelsen nedad.

Naar man hjender Kilden^ kan man vide og følge, hvordan

Strømmene derfra rinde.

Hvor paaviselige end disse Forhold ville være ifølge samtidige fremmede

Kilder, saa er dog Olgers Minde ganske vist uvilkaarlig lige saa meget ad

usynlige Veje udbredt og befæstet i de danske Lande. Hvad der synes at

være ejendommeligt for de paagjældende gamle danske Folkesange (der jo

for en Del kun ere middelbare, ligesom Efterretningen om »Ozzyarus« i

de Esrumske Annaler — i Scriptt. rer. dan. I. 227 — er paa anden Haand)

frembyder ikke noget Holdepunkt udadtil og heller ikke ellers, — det

skulde da være, at det ligesom knytter sig til den jydske Halvo. Men Ihukom-

melsen er, i hvert Fald, omfattet med samme Kjærlighed og Fasthed overalt

paa dansk Grund. Og det er og bliver altid en højst mærkværdig Kjends-

gjeming, at der, hvor stor end Tidsafstanden er og hvor mange Fora udringer

end Tidens Omvexlinger have medført, ikke er noget, som hører Forti-

den til, der i den Orad er Folkeejendom som Sagnet om Olger Danske,

og at dette Navn endnu er alle bekjendt fremfor ethvert andet menne-

skeligt Navn.
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Mødet (len
3"^^' November.

Hr. Professor Fanum meddelte nogle Undersøgelser over Urin-

stofproductionens Benyttelse som Maal for Fødemidlernes histo-

genetiske Næringsværdie.

Selskabet tillod Dr. Krabbe at benytte Kobbertavlerne til

hans «Helminthologiske Bidrag" til en fransk Udgave af Afhand-

lingen, som han forberedede.

I Mødet var fremlagt, fra:

Académie Imijériale des sciences^ arts et helles lettres de Dijon.

Mémoires. 2. Serie. Tome XI. Année 1863.

Alexander Agassiz.

Embryology of the Starfish. Part. I.

Observatoire Physique Central de Russie.

Annales. Année 1860, Nr. 1 & 2.

— — 1861, Nr. 1 éc 2.

Compte-rendu anniiel. Année 1861, 62 & 63.

Ferd. Muller. Ueber die Vorherbestimmung der Stiirme und ins-

besondere iiber die Stiirme vom 1—4 December 1863.

Geologische Reiehsanstalt i Wien.

Jahrbuch 1865. Nr. I.

Maatscliappij der Wetenschappen i Harlem.

Vogelsang, die Vulkane der Eichel o: 21. D. 1 St.

Goppert, iiber Einschliisse im Diamant o: 19. D. 2 St.

Wiirzhurger physic. und med. Gesellschaft.

Wiirzburger med. Zeitschrift. Bd. VI. Heft. 1. 2.
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Fremdeles fremlagt i Mødet den 3die November, fra:

Observatoriet i Altona.

Astronomische Nachrichten Nr. 1531— 1563. Register.

Naturforschende Gesellschaft i Danzig.

Schriften. Neue Folge, I Band, 2 Hefte. Danzig 1865.

Gesellschaft der Wissenschaften i Gbttingen.

Nachrichten aus dem Jahre 1864. Gotlingen 1865.

Akademie der Wissenschaften i Munchen.

Sitzungsberichte 1865. I Befte. 1 — 4.

Verein fur Naturkunde i Presburg.

Correspondenzblatt. II Jahrgang. 1863. 1— 12.

Dr. Hermann Scheffler i Braunschweig.

Die Physiologische Optik. I & II Theil.

Geographische Gesellschaft i Wien.

Mittheilungen. VIII Jahrgang. 1864. Hefte I.

Societa Reale di Napoli.

Rendiconto di Scienze Morali e Politiche. Anno Quarto. Febbr.

e Marz. Napoli 1865.

Académie Imperiale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon.

Mémoires. Classe des Lettres. Tome XI. Nouvelle Serie.

— — - Sciences. — XIII.

Société Linnéenne de Lyon.

Annales; Anoée 1863. (Noiiv. sér. T. 10.)

Société Géologique de France.

Bulletin. 2 Serie. Tome XXII f. 1—16.

Paul Riant i Paris,

Expeditions et pélerinages des Scandinaves en terre sainte au

temps des croisades. Paris.

De Haymaro Monacho.

15
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Sociétés Savantes et hitteraires de Belgique et de VEtranger.

Inventaire analytique et chronologique des Charles et Docuraents

appartenant aux archives de la ville d"Ypres (XVI Siede.)

Oberstlieutenant Ravisted i Helsingfors.

Descriplion du télégraphe du mouvemenl horizontal de la terre

(Seismometre).

Geographical Society i London.

Proceedings. Vol. IX. Nr. 2—4.

Geologicai Society i London.

The Quarterly Journal. Vol. XXI. Part 2. Nr. 82.

Royal Society i Dublin.

Journal. Nr. 32 & 33.

Natural History Society i Dublin.

Proceedinss. Vol. IV. Part 2.

Modet deu 17"'' November.

Or. Prof. Steenstrup forelagde nogle af Prof. Dr. A. S. Ørsted

anstillede Undersøgelser over snyltende Svampe med Vexel-

generationer, voxende paa forskjellige Værter. Denne Afhand-

ling vil blive optaget i Selskabets Skrifter. (See disses 6te Række,

Bind VII).

Fra Hr. Justitsraad Chr. Bruun
.,

Bibliothekar ved det store

kgl. Bibliolhek, havde Selskabet i et tidligere Møde modtaget et

Forslag om, at dette enten paa egen Bekostning eller i Forening

med andre Instituter, hvis Formaal gik i en noget lignende Ret-

ning, vilde udgive et Katalog over Samlingen af dansk Litteratur

paa det store kgl, Bibliolhek. Omkostningerne herved anslog
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han til 12,000 Ud., fordelte paa en Række Aar. I en senere

Skrivelse havde han dernæst underrettet Selskabet om, at det kgl.

Bibliothek havde foreslaaet iMinisteriet at optage paa dets Budget

en Conto af 400 Ild. aarlig fil en Assistent, hvis Opgave det

skulde være at forestaae Udgivelsen af et saadant Katalog. I An-

ledning af dette Andragende havde Selskabet forlangt den hi-

storiske Klasses Betænkning, og en af denne Klasse nedsat

Comitee (Conf. Madvig^ Prof. Westergaard og Prof. Thorsen)

har afgivet følgende udførlige Erklæring, hvilken tiltraadtes af

Klassen og forelagdes Selskabet:

"Videnskabernes Selskabs historiske Klasse overdrog i et

den 9de Juni d. A. afholdt Møde Undertegnede at afgive Be-

tænkning til Klassen over det hermed tilbagefølgende Andragende

til Selskabet fra Bibliothekar ved det store kgl. Bibliothek , Ju-

stitsraad Bruun^ af 19de Mai d. A. , som gaaer ud paa, »at

Videnskabernes Selskab enten paa sin egen Bekostning eller i

Forening med andre Institutioner, hvis Formaal gaae i en noget

lignende Retning, vil udgive Kataloget over Samlinger af dansk

Litteratur i det store kgl. Bibliothek.') Udgiften, som dette Fore-

tagende vil medføre, anslaaes i Andragendet (efter en aldeles

foreløbig Beregning, hvis Resultat kan forandres meget betyde-

ligt baade ved Værkets Omfang og ved Valget af Papir og Tryk)

til i alt c. 12,000 Rd., nemlig c. 6,000 Rd. til Tryk og Papir og

c. 6,000 Rd. i Honorar til «den, som skal udføre Arbeidet ved For-

beredelsen til Trykning og ved Correcturlæsningen.» Med Andra-

gendet følge to forskjellige Prøver paa typographisk Udstyrelse. Ju-

stitsraad Bruun har tilføiet, at han ønsker kun at betragtes som

Forslagsstiller, ikke som den, der eventuelt skal besørge Ud-

givelsen af Kataloget.') I en senere Skrivelse til Selskabet af

30te August d. A. , der er os tilstillet af Klassens Formand og

ligeledes følger hermed tilbage, har Justitsraad Bruun meddelt,

at wdet fra Bibliothekets Side er foreslaaet Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet, at der paa Bibliothekets Budget for

15*
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næstkomraende Finantsaar optages en ny Conto : 400 Rd. aarlig

indtil videre, for at lønne en Assistent, hvis Bverv ene skal

være at forestaae Udgivelsen af Kataloget over den danske Af-

deling, under Forudsætning af og i det Haab, at de Pengemidler,

som fremdeles ere nødvendige til Dækning af Udgifterne til Pa-

pir, Trykning, Hæftning o. s. v. , kunne tilveiebringes ad privat

Vei.i> Hvis Ministeriet optager og Rigsdagen bifalder dette For-

slag, vil der saaledes kun være Spørgsmaal om den ene Halvdeel

af det ovenfor nævnte Totalbeløb.

Det første Spørgsmaal, der nu maa opkastes og besvares,

er, om det her omhandlede Foretagende efter dets Beskaffenhed

egner sig til at understøttes og bekostes enten helt eller for en

Deel af Videnskabernes Selskab. Det kan maaskee ikke ganske

uden Føie siges, at Trykningen af et saadant Katalog, der haand-

skrevet maa tilveiebringes og være tilstede til Bibliothekets

eget Brug og altsaa for dets Midler, ikke har nogen saadan vi-

denskabelig Karakter, at dertil bør anvendes noget af det,

hvorover Videnskabernes Selskab raader væsentlig til at fremme

videnskabelig Forskning og Undersøgelse. Dernæst kan

det vel ogsaa siges, at, skjøndt Katalogets Udgivelse paa Tryk

har en umiddelbar litterær- og culturhistorisk Interesse ved Over-

blikket over den danske Litteraturs Frembringelser og ligeledes

kan blive et ikke uvigtigt Hjælpemiddel ved fremtidige specielle

Undersøgelser i denne historiske Retning, vil denne Interesse

og den sande videnskabelige Frugt af Udgivelsen dog være tem-

melig indskrænket i Forhold til Bekostningen, naar man tager Hen-

syn til, at Indholdet vil være tilgængeligt i Bibliothekets haand-

skrevne Katalog for enhver, der kan søge det der, og at Special-

undersøgelser af den Art, ved hvilken det trykte Katalogs Nytte

skal vise sig i større Omfang, dog næsten altid maa føre til

personlig Benyttelse af Bibliotheket selv, medens enkelte No-

titser kunne søges der ved Hjelp af Andre. Men vi antage dog,

trods den sidste Indvending, at det ved mange Leihgheder vil

være af saa stor Interesse for dem , der sysselsætte sig med
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dansk Historie i Almindelighed og i særlige Retninger, let og

umiddelbart at kunne skaffe sig Oversigt og anstille Sammen-

ligning over, hvorledes Litteraturen og Bogvæsenet til enhver

Tid har bevæget og grupperet sig i det Hele eller i visse Fag

og Retninger, at Trykningen maa ansees for ønskelig og hen-

sigtsmæssig. Hvad Sagens Forhold til Videnskabernes Selskab

og dets Opgave angaaer, bør det ved Siden af den almindehge

Betydning, som ogsaa Selskabet maa tillægge den antydede

videnskabelige Benyttelse af det trykte Katalog, ikke lades ude

af Betragtning, at Selskabet nylig er kommet til at nyde og

fremtidig vil nyde en Indtægt af den Hjelmstjerne-Rosenkroneske

Stiftelse (— rigtignok ifølge den stedfundne Afgjørelse af en Proces

om Stiftelsens Formue en noget mindre Indtægt, end det var

ventet, — ) som maa ansees for nærmest at burde anvendes til

saadanne videnskabelige Formaals Fremme, der have et nationalt

og den særlige danske Litteratur vedkommende Præg, og at det

store kongelige Bibliotheks saa rige og næsten fuldstændige

Samling af dansk Litteratur for en meget væsentlig Deel er

bygget paa et Grundlag, der med stor Iver og Bekostning blev

lagt af den samme Mand, til hvem Oprindelsen af den nævnte

Indtægt for Selskabet (igjennem hans paa Datteren, Grevinde

Rosenkrone forplantede Formue og Interesse) kan føres tilbage,

Selskabets tidligere Præsident, Geheimeraad Hjeimstjerne. Vi

finde det derfor tilstedeligt og passende, at Videnskabernes Sel-

skab yder en Hjelp til Udførelsen af det paatænkte Foretagende,

men vistnok, baade af Hensyn til Selskabets Kræfter og til Fore-

tagendets Beskaffenhed og Forhold til Selskabets hele Formaal

og andre Opgaver, en snevrere begrændset Hjelp, end Andra-

gendet gaaer ud paa, og tillige under et Par nærmere Betingelser

og Forudsætninger, som vi skulle angive.

Den Betydning, der efter vor Mening i den ovenfor anty-

dede Retning maa tillægges Trykningen af et Katalog over det

store kongelige Bibliotheks danske Afdeling, hgger deri, at det

ikke blot er et Bibliothekskatalog, men tillige temmelig nær et
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Katalog over den danske Litteratur i og for sig. Men er dette

det rigtige Synspunkt, da følger deraf, at Anvendelsen af et be-

tydeligt Beløb til Trykningen først bliver fuldt berettiget, naar

Kataloget før Trykningen optager i sig det Supplement, hvorved

det saavidt muligt og i alt Væsentligt strax bliver et fuldstæn-

digt Litteraturkatalog. Dette vil skee, naar der med særlig Be-

tegnelse paa hvert Sted indskydes de Bøger (Udgaver af Bøger),

der ikke haves i det kongelige Bibliothek, men i begge eller en

af de to Samlinger, der i det Hele udfylde de enkelte Huller i

hiint, nemlig i Universitelsbibliotheket og (for den ældre Litteratur)

Karen Brahes Bibliothek i Odense. Vistnok vil denne Udfyldning

og den dertil fornødne Jevnførelse kræve nogen Tid og noget

Arbeide; men uden den er Værket behæftet med en Mangel for

det Øiemed, hvori det trykkes, hvis Afhjelpning siden deels

er usikker, deels altid bliver ubeqvem. Hvad Bibliothekar Bruun

bemærker om, at det Manuscript, hvorefter Trykningen skal

skee, kuu haves til llaadighed en kort Tid, da det dannes af

Sedler, hvorefter Realkataloget reenskrives, og som siden skulle

omordnes til et alphabetisk Katalog, kunne vi ikke tillægge

nogen synderhg Vægt hverken i det Hele eller med Hensyn til

det af os nævnte Punkt, hvilket kan synes at medføre en Hin-

dring for den betimelige Omordning af Sedlerne. Thi deels

kan denne dog , naar der skal trykkes efter dem , i ethvert Til-

fælde først foregaae efterhaanden som Trykningen skrider frem

(og den vil medtage en ikke ganske kort Tid), deels ansee vi det

for uhensigtsmæssigt og næsten ugjørligt at levere de Sedler,

der siden skulle bruges til et Katalog, som Manuscript til Bog-

trykkeriet, hvorved de ville lide altfor meget i Reenlighed og

Udseende, ikke at tale om Besværligheden af et saadant Manu-

script ved Sætning, og Correktur af et saa omfangsrigt Værk.

Der maa og kan uden stor Forøgelse af Bekostningen tages til

Brug ved Sætningen en ganske simpel og compendiøs Afskrift

af det reenskrevne Realkatalog og Correkturen for Nøiagtigheds

Skyld læses efter denne i Originalen.
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Dernæst troe vi , at der ved el Værk af den Beskaffenhed

som del her omhandlede, der har en indskrænket Brug og Intet,

der berettiger det til at være et Pragtværk, kan og bør tages

alle de Sparsommelighedshensyn, som et anstændigt Udstyr i

Forbindelse med en tydelig og overskuelig Form tilsteder. Vi

finde i denne Henseende ikke blot, at den Prøve, der er trykt

med mindre Typer og som rummer meget mere paa et Ark, bør

foretrækkes for den anden, men antage, at der kan skee andre

for Bekostningen ikke uvigtige Indskrænkninger, f. Ex. blot ved Ind-

førelsen af en Forkortelse eller et enkelt Tegn for Ordene »Samme

Bog«, selv om man vil beholde en ny Linie for hvert Oplag. I

ethvert Tilfælde maa Selskabet begrændse sin Understøttelse

efter et rimeligt Maximum af Arketal og Udgift for ethvert Ark.

Naar dernæst BibUothekar Bruun ikke vil betragtes som den,

der skal besørge Udgivelsen af Kataloget, og i sit første Andragende

lader det aldeles ubestemt, hvo der skal udføre Arbeidet og bære

Ansvaret baade for dets Nøiagtighed og dets rimelig hurtige

Fremme, men i sin senere Skrivelse betegner en eventuel Assi-

stent, der skal søges ansat ved Bibliotheket med 400 Rdlr. aar-

lig, som den, der skal forestaae Udgivelsen, da forekommer det

os deels, at man ikke kan vente, at en Mand, der ansættes med

og stadig bliver staaende paa 400 Rdlr., i Aarenes Løb vil drive

Arbeidet med Lyst og Energi, deels betragte vi Foretagendet

som et saadant, der ikke kan eller bør overdrages til en enkelt

eventuel antagen Assistent, men bør besørges af Bibliotheks-

personalet under Bibliothekarens Ledelse og Ansvar, idet han

(der jo bestemmer Katalogets Form og Indretning) dertil anven-

der, hvad der af Bibliothekets Personale og Arbeidskraft kan

anvendes og bedst egner sig dertil. Kun til et saaledes i Biblio-

thekets Navn og paa Bibliothekarens Ansvar fremskridende Fore-

tagende kunne vi tilraade Selskabet at yde Understøttelse.

Komme de her nævnte Betingelser og Forudsætninger til-

stede, troe vi, at der for Videnskabernes Selskab er Anledning
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til at understøtte Foretagendet med Vs af Udgiften til Tryk og

Papir, naar Totalbeløbet af denne Understøttelse ikke overskrider

2,000 Rdlr. eller ^/s af hvad der i Andragendet er beregnet til

Tryk og Papir af et Oplag af 500 Exemplarer, nemlig omtrent

6,000 Rdlr. Fra denne Sum troe vi nemlig nogenlunde at

kunne gaae ud, om end Arketallet, der i Andragendet er ansat

til 300—400 i 4to, ikke forud nøie lader sig bestemme, saa-

meget mere som Formatets og Typernes Størrelse vil have Ind-

flydelse derpaa og ogsaa iøvrigt indvirke bestemmende paa Be-

kostningen. De to andre Trediedele af Omkostningerne maae da

søges dækkede deels ved Hjelp fra andre Samfund eller Institu-

tioner, deels ved Salg. Vi antage, at Selskabet her som i lig-

nende Tilfælde vil betinge sig et vist Antal Exemplarer (f. Ex. 50),

saa at Understøttelsen fremtræder i Form af Subscription paa

disse Exemplarer. Den vil da være at udrede efterhaanden, som

Værket skrider frem og Exemplarer leveres til Selskabet, skjøndt

en Forudbetaling paa det efterhaanden Færdigtrykte, ogsaa inden

et Bind sluttes, ikke behøver at udelukkes; men det maa fast-

holdes, at Udbetalingen skeer i Forhold til Trykningens Frem-

skriden og saaledes ogsaa fordeler sig for Selskabet paa et

større Antal Aar.

Vi tillade os altsaa at indstille, at den historiske Klasse an-

befaler Videnskabernes Selskab at understøtte Trykningen af et

systematisk ordnet Katalog over det store kongelige Bibliotheks

danske Afdeling, (hvori tillige de i dette Bibliothek manglende, men i

Universitetsbibliotheket eller i Karen Brahes Bibliothek værende

Bøger og Udgaver optages med særligt Mærke) og som udgives af

det store kongelige Bibliotheks Personale under Bibhotbekarens Le-

delse og under Iagttagelse af den Sparsomhed, som Værkets Beskaf-

fenhed tilsteder, med enTrediedeel af Omkostningerne til Tryk og

Papir for hvert Ark indtil et Beløb af 2,000 Rdlr. for Værket i

dets Heelhed, saaledes at Beløbet udredes efterhaanden, som

Værket udgives eller dog gjøres færdigt i Trykken , og at Udgiften
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for Selskabet i intet enkelt Aar overstiger 600 Rdlr., samt imod

at der overgives Selskabet et Antal af 50 Exemplarer af Værket.

Kjøbenliavn, den 23. October 1865.

J. N. Madvig, N. L. Westergaard. P. G. Thorsen.«

Affatter.

Betænkningen blev derefter sendt til Kassecommissionen,

som desangaaende yttrede

:

«I)etRgl. Danske Videnskabernes Selskab har ønsket Kasse-

commissionens Erklæring i Anledning af den historiske Klasses

Betænkning over Bibliothekar Bruuns Andragende om Under-

støttelse til Udgivelse af et Katalog over den danske Litteratur.

Under Forudsætning af at Udarbeidelsen af Værket bliver

sikkret ved Regjeringens Medvirken og skeer i det Kgi. Biblio-

thek under dets Bibliothekars Ledelse og Ansvar, har den hi-

storiske Klasse anbefalet at understøtte Arbeidets Trykning ved

en Subskription af 50 Exemplarer for en Sum af indtil 2,000 Rd.

for Værket i dets Elelhed, som vil væ.re at udbetale med Tredie-

delen af Udgiften til Tryk og Papir efterhaanden som Udgivelsen

eller Trykningen skrider frem , dog saaledes , at Udgiften for

Selskabet i intet Aar overskrider 500 Rd.

Da den hele Understøttelses -Sum af indtil 2,000 Rd. saa-

ledes vil være at fordele paa en længere Aarrække, og den aar-

lige Middelsum neppe vil overskride 200 Rd., vil der, saavidt

man kan see, i den nærmeste Fremtid ikke fra Kassens Side

være. noget til Hinder for, at Understøttelsen bevilges i den fore-

slaaede Form og under de angivne Forudsætninger.

Dersom den historiske Klasses Forslag vinder Selskabets

Bifald, skal Kassecommissionen endvidere tillade sig at fore-

slaae , at den bevilgede Sum efterhaanden udredes af den

Hjelmstjerne -Rosenkroneske Stiftelses Bidrag, og at det derhos
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fastsættes, at den gjorte Bevilgning taber sin Gyldighed, dersom

Arbeidets Fremme ikke er sikkret inden et vist kort Aaremaal.

Det Kongel. Danske Videnskabernes Selskabs Kassecommission,

den 8, November 1865.

N. L. Westergaard. J. C. Hoffmann. L. Muller.

J. J. A. Worsaae.i)

Selskabet bifaldt den historiske Klasses Indstilling og lige-

ledes de af Kassecommissionen stillede tvende Forslag om Un-

derstøttelsens Udredelse af den Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stif-

telses Bidrag, og om en bestemt Tidsfrist, hvilken Selskabet

satte til fem Aar.

Den physiske Klasse anbefalede et Andragende af Cand.

polyt. L. Lorenz om en Understøttelse af 200 Rd. til Construk-

tionen af et Apparat til Bestemmelse af Vandets Brydningsforhold

ved forskjellige Varmegrader uafhængig af Farvespredningen, og

ligeledes et Andragende diiVvoL Joh. Lange om at Selskabet, lige-

som det havde understøttet 1ste Hefte af hans Værk om de

spanske Planter med 120 Rd., ogsaa vilde understotte det udkomne

2det Hefte og under de samme Betingelser. Begge Andragender

gik derpaa videre til Kassecommissionen. (See Budgettet S. 219

og 224).

I Mødet var fremlagt, fra

:

Reale Accademia delle scienze di Torino,

Memorie. Serie H. Tome 1—XVI, XVIII—XX.
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Modet den 1'^' December.

Hr. Geheimestatsraad Andræ meddelte Oplysninger om de

danske Gradmaalingsarbeider og særligt om den Del af disse,

der behandles i det første Bind af »den danske Gradmaaling«,

som nu er under Trykken.

Secretæren forelagde : Regesta Diplomalica Historiæ Danicæ.

Tomus posterior V. Ab anno 1648 ad annum 1657.

I Mødet fremlagdes fremdeles en Skrivelse fra Udenrigs-

ministeriet med Brev fra Hr. Oberstlieutenant Ramsted i Hel-

singfors, ledsaget af en lithograpberet Tegning af et Sismomeler,

og endvidere Prisopgaverne fra det Keiserlige naturforskende

Selskab i Cherbourg og fra det K. K. Videnskabernes Akademie

i Wien.

Secretæren anmeldte, at den physiske Classe havde gjenvalgt

Hr. Prof. Steenstrup, den historiske Hr. Conferentsraad Madvig

til Formand.

Den physiske Klasses i'brwzawc? indberettede, at Klassen havde

foretaget Valg paa tre indenlandske Medlemmer, og Forslag

om disses Optagelse i Selskabet vilde forelægges i næste Møde.

Endelig indberettede Formanden for den historiske Klasse,

at Klassen eenstemmig havde anbefalet det fra Hr. Pastor

Joh. Kok indkomne Andragende om Understøttelse fra Viden-

skabernes Selskab til Udgivelsen af anden Del af hans sønder-

jydske Sprogundersøgelser, og foreslaaet en Understøttelse
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af 200 Rd. — Klassens Anbefaling sendtes til Kassecommissionen.

(See Budgettet S. 219 og 224).

I Mødet var fremlagt, fra:

Schlesische Gesellscliaft fur vaterlåndische Cultur.

42 Jahres-Bericht. Breslau 1865.

Abhandlungen. Abtheilung fiir Naturwissenschaften und Medicin.

1864. H. 1.

Abhandlungen. Philosopliisch-historische Abtheilung. 1864. H. 2.

Geologische Reichsanstalt i Wien.

Jahrbuch 1865. XV Band Nr. 2.

Académie Royale i Amsterdam.

Verhandelingen Afd. Letterkunde. Deel HI.

— Natuurkunde. — X.

Verslagen en Mededeelingen Afd. Letterkunde. Deel VIII.

— Natuurkunde. — XVII.

Jaarboek 1863 & 1864.

F. Z. Ermvims Hippocratis et aliorum medicorum veterum re-

Hquiae. Vol. III.

/. van Leeuwen. Senis vota pro patria. 1864.

Musée Vrolih.

Catalogue de la collection d'anatomie humaine, comparée et

pathologique. Amsterdam 1865.

Negri Christoforo i Torino.

La Storia Antica restituita a verita e raffondata alla Moderna.

Torino 1865.

Istituto Veneto.

Atti; Serie III. Tome X. Dispensa 1, 2.

Cesaro de Horaties.

Nuovi Elementi della Science aggustico-musicale applicabili alla

scienza della årti. JNapoli 1865.

Salvatore Fenicia.

Libro undecimo della Politica.
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Director der Sternwarte i St. Petersburg.

Jahresbericht am 17 Mai 1864 dem Comitée der Nicolai-

Hauptsternwarte abgelegt.

Hanvard College Observaiory.

Report for the Vear 1864. Boston 1865.

Henry Blanford i Calcutta.

Palæontology of Mti in the JVorlhern Himalya.

Prof, HinricJis.

Inlroductiou to the .Mathematical principles of the Nebuiar

Theory, or Pianetology.

Modet den 22"^ December.

Ua Selskabets høitfortjente Secretær, Conferentsraad, Prof. Johan

Georg Forchhaifimer Natten mellem den 13de og 14de December

bortkaldtes ved en pludselig Død uden foregaaende Sygdom,

blev et til den lode December berammet Møde af Archivaren,

Hr. Conferentsraad Madvig^ der ifølge Vedtægterne midlertidig

overtager Secretærforretningerne , udsat til den 22de December.

Efterat Hr. Conf. Madvig i korte og træffende Træk havde

mindet om det store Tab, som Selskabet ved Conf. Forchham-

mers Død havde lidt, forelagde Kassecommissionen Udkastet til

Budgettet for 1866, hvilket eenstemmig blev bifaldet af Selskabet,

deri ogsaa indbefattet de foreslaaede Understøttelser til Profes-

sor Lange, Cand. Lorenz og Pastor Kok. Budgettet i dets ved-

tagne Form meddeles S. 222—24.

Prof. Bolten meddelte derefter Oplysninger om Forholdene

mellem Luftens, Jordbundens og Vandets Temperatur i Kjøbenhavn.
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Selskabet skred derpaa til Valg paa tre Videnskabsmænd,

der efter den i forrige iMøde fra den physiske Klasses Formand

modtagne Indberetning til Selskabet vare foreslaaede til inden-

landske Medlemmer af Klassen, nemlig:

Frof. Christen Thomsen Barfoed, Lector i Chemie ved den

Kgl. Landbohøiskole,

Prof. Johan Martin Christian Lange, Lærer ved den Kgl. Landbo-

høiskole og fungerende Directeur ved den botaniske Have., og

Prof. ordin. i Botanik ved Kjøbenhavns Universitet Dr. philos.

Anders Sandøe Ørsted.

De valgtes til indenlandske Medlemmer af Selskabets phy-

siske Klasse.

Dr. phil. H. O. Zeuthen indsendte til Selskabet en forseglet

Pakke med Undersøgelser af Flader af anden Orden, hvilken han

midlertidigen ønskede opbevaret i denne Tilstand i Selskabets

Værge. (See Overs. f. 1866 S. 76).

I Mødet var fremlagt, fra:

Institut Royal Meteorologique des Pays-Bas.

Buijs Ballot. Sur la pression moyenne d l'atmosphére. 1864.

— Notice sur les Observations Météorologiques.

— Priére å ceux qui veulent bien å la météorologique.

L'Åcadémie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg.

Memoirs. Tome V. Nr. 1.

Smithsonian Institution i Washington.

Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. XIV.

— Miscellaneous Collections. Baird, Review of American

Birds. P. 1.

— Monograph of the Bats of North America.

Annual Report of the Board of Regents for the Year 1863.

Superintendent of the Coast Survey Office.

Report for the Year 1862. Washington 1864.
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Ohio State Agricultural Society.

Achtzehnter Jahresbericht der Staats-Ackerbau-Beliorde von Ohio

fiir das Jahr 1863.

Secretm-y of tlie Treasury of the United States.

Slatistics of the Foreign and Domestic Commerce. Washington

1864.

Portland Society of Natural History.

Proceedings. Vol. I, Part 1. Portland 1862.

Journal. Vol. I, Nr. 1. Portland 1864.

Boston Society of Natural History.

Boston Journal of Natural History. Vol. VI, Nr. 1—4.

Proceedings. Vol. VII. Vol. IX, Ark 21—25.

Lyceum of Natural History i New York.

Annals. Vol VIII, Nr. 2 & 3.

Charter, Constitution and By-Laws.

Udgiverne af American Journal.

The American Journal. Vol. XXXVIII, Nr. 112— 114, Vol. XXXIX,

Nr. 115—117.
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Budget for Aaret 1866.

Indtægter.

A. Aarlige Indtægter:

Renter af Selskabets Fonds*) 5,707 Rd. 46 /3

Fra det Classenske Fideicommis 200 —
Etatsraad Schous og Frues Legat 50 —
Fra den Bjelmstjerne-Rosenkroneske Stif-

telse for 1866 omtr. 430 —
For Salget af Selskabets Skrifter. . . omtr. 150 —

6,537 Rd. 46/3

B. Kassebeholdningen ved Udgangen af 1865 omtrent 1,200 Rd.,

og Beløbet af den indløste Obligation .... 1,000 —

') Selskabets rentebærende Capitaler ere:

1) Obligationer i danske Penge: 25,000 Rd. med 5 pCt. Rente 1,250 Rd.

105,3121— — -ipCt. — 4,212—46/3

3,400 — — 3pCt. — 102 —
5,564 Rd. 46/3

2) Bankactier, 300 Rd. med Udbytte omtr. 18-
3) Dansk-engelske 3 pCt. Obligationer paa 200 £

med Renter 6 £, og 5 pCt. Oblig. paa 100 £>

med Rente 5 £ > omtr. 125 —
4) Actier i det Sjællandske Jernbaneselskab, 80 £

med Rente SVs £ ialt 14j £

Tilsammen . . . 5,707 Rd. 46 /5

Af Selskabets Capitalformue betragtes 100,000 Rd. som et Fond. der ikke

maa formindskes. Resten derimod som disponibel til videnskabelige Fore-

tagender (ifølge Selskabets Beslutning i 1838).

+) En Obligation paa 1,000 Rd. af Sladen Kjobenhavns Laan er udlrukken til Indlosning i December-

Termin.
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Udgifter.

Til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed.
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1073 Rd.

7) Til Prof. Lange : Descriptio plantarum Hispaniæ,

andet Hefte, bevilget en Umiersloltelse af 120 —
8) Til Canf). Lorenz: Til Anskaffelsen af Apparater til

Forsug over Legemernes Brydningsforhold efter Var-

megraden, bevilgel en Underslolletse af 200 —
9) Til Pastor J. Kok: Det danske Sprog i Sønderjylland,

anden Del, bevilgel en L'ndersløUelse, at udrede af det lljelm-

sljerneske Bidrag, af 200 —

1593 Rd.

Selskabets Status:

Selskabets aarlige Indtægter omtr. 6537 Rd.

Udgifter til Selskabets Bestyrelse og dets Virksomhed,

beregnede efter Middelsummerne til . L 1200 Rd.

IL 3700 —
4900 —

Til Understøttelse til videnskabelige Foretagender og

tilfældige Udgifter haves derfor omtrent 1637 —
Disse to Posters Middelsum for 18a2—61 er 834 Rd.

-|-124Rd. = 958 Rd.;

og for Udgifterne i 1862 rar den 1059 Rd., i 1863 1000 Rd.

og i 1864 720 Rd.

Paa Budgettet er opført 1593 Rd.*),

'; Af den Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelses Bidrag forAaret 1SG6 staaer

et Deiob af omtrent 166 Rd. endnu til Anvendelse.
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Til hele Aaret henhørende.

1 Aaret 1865 har Videnskabernes Selskab holdt 14 Møder, i

hvilke 16 større og mindre Afhandlinger og videnskabelige Med-

delelser ere blevne foredragne. Af disse henhørte 1 1 til den

physiske, 4 til den historiske og 1 til den mathematiske Klasse.

Kun et mindre Antal af disse findes hele eller i Uddrag i denne Aar-

gang af Oversigterne; men enkelte af de andre kunne ventes i

de følgende Aargange.

Antallet af Selskabets Medlemmer var ved Aarets Be-

gyndelse 40 indenlandske og 49 udenlandske, ved dets Slut-

ning 41 af hine, 47 af disse. Selskabet har nemlig maatte

beklage Tabet af to af dets indenlandske og to af dets uden-

landske Medlemmer. I Foraaret afgik ved Døden Oberst-

lieutenant C. E. v. Reich, en anseet og dygtig Militær med

stor raathematisk Uddannelse, der siden 1862 havde været Med-

lem af Selskabet; og i December Maaned mistede Selskabet

sin høitfortjente Secretær, Conferentsraad Dr. Johan Oeorg

Forchhammer, Professor i Geologie og Geognosie ved Kjøbenhavns

Universitet, — et Tab, det var lige føleligt for Videnskaben og

Selskabet. Prof. Forchhammer havde været Medlem af Sel-

skabet siden 1832, og dets Secretær siden 1851, da han overtog

denne Post efter Geheimeraad, Prof. Dr. H. C. Ørsted] hans tal-

rige, især chemiske og geognostiske Undersøgelser, ville stedse

bevare Grundlæggeren af Danmarks Geognosie en fremragende

Plads i Videnskaben, ligesom hans personlige Elskværdighed al-

tid vandt ham en Plads i deres Hjerter, der kom i Bercring

med ham.

De udenlandske ved Døden afgaaede Medlemmer vare Sir

William Jackson Hooker, Forstander for den botaniske Have i

Kew, og Gontreadmiral Robert Fitzroy, Chef for det meteoro-
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logiske Departement i Board of Tråde i London. Den Førstes

omfattende Arbeider have havt en gjenemgribende Betydning for

Botanikens Fremgang i flere Retninger, og næsten ikke mindre

har han fremmet denne Videnskab ved den overordenlige Rund-

haandethed, hvormed han uddelte Doubletterne af de umaadelige

Elerbarier, der stode under hans Bestyrelse, til de fremmede

Havers Herbarier; han har været Selskabets Medlem siden 1853.

Den Sidste grundlagde sin Berømmelse som Chef for det i

mange Henseender, men dog især ved de Darwinske Undersøgel-

ser vigtige, videnskabelige Togt i Sydhavet og det Indiske Hav med

Skibet Beagle, men er især hos os bekjendt for den utrættelige

Iver, hvormed han søgte ved Hjælp af den elektriske Telegraph

at gjøre de meteorologiske Iagttagelser frugtbringende for Handel

og Søfart. Han blev Medlem af Selskabet i Aaret 1863.

Derimod har Selskabet forøget sine videnskabelige Kræfter

ved Optagelsen af følgende Videnskabsmænd blandt dets inden-

landske Medlemmer:

Prof. Chr. Th. Barfoed, Lector i Chemie ved den kgl. Landbo-

høiskole;

Prof. Johan M. C. Lange, Lærer ved den kgl. Landbohøiskole og

fungerende Directeur for den botaniske Have; og

Prof. ordin. i Botanik ved Kjøbenhavns Universitet, Dr. philos.

A. S. Ørsted (alle tre optagne den 22. Dec. 1865. See S. 220).

Af de i Aarets Løb af Selskabet eller dog med dettes Un-

derstøttelse udgivne Værker skulle følgende nævnes:

Dr. Schjellerups "Stjernefortegnelse, indeholdende 10,000 Posi-

tioner af telescopiske Fixstjerner imellem — 15 og + 15

Graders Declination« , der er bleven udgivet paa Selskabets

Bekostning;

Prof. J. Langes <iDescriptio iconibus illustrata plantarum novarum

vel minus cognitarum præcipue e flora Ilispanica», hvis Ud-

givelse Selskabet understøtter, og af hvilket 2det Hefte er ud-

kommet;
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Pastor Joh. Koks "Sønderjydske Folkesprog, 2den Del«, til hvil-

ken der ligeledes er bleven ydet Understøttelse af Selskabet.

Fremdeles ere tvende Afhandlinger af Forfattere , som ikke

ere Medlemmer af Selskabet, blevne optagne i dettes Skrifter,

nemlig: Cand, mag. Jørgensens «Nogle Analogier mellem Platin

og Tin», og Dr. med. Krabbes »Ilelminthologiske Undersøgelser

i Danmark og paa Island«; begge tindes i VII Bind af de natur-

videnskabelig-mathematiske Afhandhnger.

Endelig har Cand. polyt. L. Lorenz faaet Understøttelse til

Udførelsen af et physisk Apparat (jfr. S. 9, 149—153, 216, 217).

Med Hensyn til de af Selskabets Meteorologis keComitee

udgivne «Collectanea meteorologicai) blev det bestemt, at de for

Fremtiden skulde ledsages af en fransk Resumé.

Selskabets Commission for Udgivelsen af et dansk

Diplomatarium og danske Regester

har fortsat Trykningen af Regesta diplomatica historice Danicæ

Ildet Bind fra det 173de til det 182de Ark. Udgivet blev samme

Dinds 5te Hefte, 29 Ark stort, omfattende Tidsrummet fra Juni

J648 til Sept. 1657.

Prisopgaver og Prisafhandlinger.

Af de for Aaret 1865 udsatte Prisopgaver var der ikke ind-

kommet nogen Besvarelse. De for Aaret 1866 udsatte Pris-

spørgsmaal findes i Oversigterne for Aaret 1866 S. 17.
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Sag- og Navnefortegnelse.

Andræ, Geheimeelatsraad, meddeler Oplysninger om de danske Gradmaalings-

arbeider. S. 217.

Anglerne og deres Oldtidsminder, nogle Bemærkninger herom af Etatsraad

Worsaae. S. 94.

Barfoed, Prof., vælges til indenlandsk Medlem af Selskabet. S. 220, 226.

Bendz, Prof., er Medlem af Comiteen angaaende Dr. Krabbes Helminthologiske

Undersogelser. S. 150.

Bladsvampe)ies Befrugtningsorganer, en Meddelelse om Opdagelsen af disse.

S. 11.

Bruun, Chr., Overbibliothekar ved det kgl. Bibliothek, andrager paa Selskabets

Understottelse til et trykt Katalog over Samlingen af dansk Littera-

tur paa det kgl. Bibliothek. S. 208.

Buddhistiske Indskrifter fra det vestlige Indien. S. 160.

Budget for Aaret 1866. S. 222.

Cephalosporium er ingen selvstændig Svamp, men det hiopcelledannede Myce-

lium af Bladsvampe. S. 18.

Chronicon monasterii Sancii Martini majoris Coloniensis, en Undersøgelse om
denne af Prof. P. G. Thorsen. S. 165.

Colding, Stadsingenieur, meddeler Fremstilling af en almindelig Lov for alle

flydende Legemers Bevægelse i Strømme, der have et constant Tvær-

snitsareal og en constant Stromningsmængde. S. 1.

Collectanea meteorologica skal herefter ledsages af et fransk Udtog. S. 160.

Dovés Dreiningslov, Bemærkninger om denne af Prof. Holten. S. 142.

Fiskemisdannelser med dobbelte Gat- og Ealefinner. S. 162.

Fitzroy, Contreadmiral, Selskabets Medlem, afgaaet ved Døden. S. 225.

Flydende Legemers Bevægelse i Strømme, der have et constant Tværsnitsareal

og en constant Stromningsmængde, Fremstilling af en almindelig Lov

herfor af Stadsingenieur Colding. S. 1.

Forchhammer, Conferentsraad, Selskabets Secretær, aflatter Comiteebetænkning

angaaende Cand. Jwgensens indsendte Afhandling om Analogier

mellem Tin og Platin, S. 149; meddeler en Sammenligning mel-

lem Middelhavet, det Sorte, det Kaspiske, det Døde og det Rode

Hav, saavel med Hensyn til Saltholdigheden som til Niveauforhol-

dene, S. 157; afgaaer ved Døden, S. 219, 225.
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Friis, Til., Adjunct i Upsala, laaner Tavlerne til Prof. Ørsteds Afhandling.

S. 162.

Chradmaalingsarbeider, de danske, Oplysning herom af Geheimeetatsraad An
dræ. S. 217.

Hannover, Prof. , er Medlem af Comiteen angaaende Dr. Krables Helmlnlho-

logiske Undersøgelser. S. 150.

Hefteskiven paa Hovedet af Sugejlskslægten Echeneis, [{cmærkninger om Byg-

ningen af denne og dens Forhold til Rygfinnerne af Prof. Steen-

strup. S. 149.

HehnÅnthologiske Undersøgelser af Dr. med. Krabbe indsendes til Optagelse i

Skrifterne. S. loO.

Hoffmann, Oberst , er Medlem af Comiteen angaaende Cand. Jorgensens Af-

handling. S. 149.

Holten, Prof., meddeler Bemærkninger om Vindenes Forhold til Temperaturen

og til Lufttrykket, samt om Dore's Dreiningslov, S. 113; foreslaaer,

at Collectanea meteorologica udgives paa Fransk, S. 160; meddeler

nogle Oplysninger om Forholdene mellem Luftens, Jordbundens og

Vandets Temperatur i Kjobenhavn. S. 220.

Hooker, Forstander for den botaniske Have i Kew, Selskabets Medlem, afgaaer

ved Døden. S. 225.

Jørgensen, S. 31., Cand. mag., indsender en Afhandling: "Nogle Analogier

mellem Tin og Platin, et Bidrag til Belysning af Kiselsyrens

Formel«. S. 149.

Eassecommissionen meddeler Regnskabs-Oversigt for Aaret 1864, S. 157—159;

afgiver Betænkning om Bibliothekar Bruuns Andragende, S. 215.

Katalog over Samlingen af dansk Litteratur paa det kgl. Bibliothek, Universi-

tetsbibliotheket og Karen Brahes Bibliothek, Udgivelsen af et saa-

(iant bliver understøttet af Selskabet. S. 208.

Kok, Joh., Pastor, faaer Understøttelse til sine sonderjydske Sprogunder-

undersogelser. S. 217.

Krabbe, Dr. med., indsender » Helminthologiske Undersøgelser' til Optagelse i

Selskabets Skrifter, S. 150; benytter, med Selskabets Tilladelse,

Tavlerne til »Helminthologiske Undersøgelser« til en fransk Udgave

af dette Værk. S. 206.

Lange, Joh., Prof., faaer Understøttelse til sit Værk om spanske Planter,

S 216, 226; vælges til indenlandsk Medlem af Selskabet, S. 220, 226.

Lorenz, S., Cand. polyt. , faaer Understøttelse til et Apparat til Bestemmelse

af Vandets Brydningsforhold ved forskjellige Varmegrader. S. 216.

Madvig, Conf. , Prof., affatter en Betænkning over Bibliothekar Bruuns An-

dragende om Udgivelsen af et Katalog over den danske Litteratur,

S. 208; gjenvælges til Formand for den historiske Klasse, S. 217;

erindrer Selskabet om det Tab, det har lidt, ved ConL Forchhammers

Død. S. 219.
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Merkurstavens Oprindelse, en Afhandling herom af Prof. S. Muller. S. 155.

Muratoris sadkaldte Fragmentum de canone scriptwanim, Oplysninger herom

af Prof. Scharl'mg. S. 25.

Muller, L., Prof., fremlægger en Afhandling om Merkurstavens Oprindelse.

S. 155.

Nephrit, Bemærkninger af Prof. Steenstrup om en Nephrit, som i Schweiz af

Urindvaanerne flndes anvendt til skjærende Instrumenter. S. 155.

Niveauforholdene med Hensyn til forskjellige Have er Gjenstand for Sammen-
ligning af Prof. Forchhammer. S. 157.

Olger Danske, om de historiske Bestanddele i Sagnet om denne, en Afhand-

ling af Prof. Thorsen. S. 165—205.

Panum, Prof., meddeler Undersøgelser over Urinstofproduktionens Benyttelse

som Maal for Fodemidlernes histogenetiske Næringsværdie. S. 206.

Bamsted, Oberstlieutenant i Helsingfors, sender Tegning af et Sismometer.

S. 217.

Begesta Diplomatica. See Vid. Selskab.

Begnskabs- Oversigt for 1864. S. 157—159.

Beich, Oberstlieutenant, Selskabets Medlem, afgaaer ved Døden. S. 225.

Bhomhus inmctatus og Bh. unlmaculatus , Iagttagelser over Bygningen af

Gjællehulen hos disse Fisk af Prof. Steenstrup. S. 95.

Saltholdigheden i forskjellige Have, en Sammenligning af Conf. Forchhammer.

S. 157.

Scharling, Prof., Dr. theol., meddeler Oplysninger om Muratoris saakaldte

Fragmentian de canone scripturarum 'ss. S. 25.

Scharling, E. A., Prof., Medlem af Comiteen angaaende Cand. Jor^ensois ind-

sendte Afhandling. S. 149.

Schjellerup, Dr., Observator, hans »Stjcrnefortegnelse« udgives af Selskabet.

S. 9, 226.

Skorstenshøidens Indflydelse paa Trækket i Skorstenen, en Afhandling afStads-

ingenieur Colding. S. 4.

Skrifter, som Selskabet i Aarets Lob har faaet tilsendt. S. 10, 24, 93, 94,

148, 153, 155, 157, 160, 162, 206, 207, 218, 220.

Steenstrup, Prof. , fremlægger en Meddelelse fra Prof. A. S. Ørsted om Iagt-

tagelser, som have ledet til Opdagelsen af de hidtil ukjendte Be-

frugtningsorganer hos Bladsvampene, S. 11; meddeler Iagttagelse

over en mærkelig Bygning af Gjællehulen hos vor Ruhvarre,

Bhombus punctatus, samt hos dens nærmeste Beslægtede, Bhombus

unlmaculatus, S. 95; meddeler Bemærkninger om Bygningen af

Hcfteskiven paa Hovedet af Sugeflskslægten Fcheneis og denne

Skives Forhold til Rygfinnerne, S. 149; afl'alter Betænkning over

Dr. Krabbes Helminthologiske Undersøgelser, S. 150; meddeler en

Notits om en Nephrit, der i Schweiz af Urindvaanerne findes an-

vendt til skjærende Instrumenter, S. 155; forelægger Iagttagelser
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og Betragtninger over Fiskeniisdannelser med dobbelte Gat- og Hale-

finner, S. 1G2; gjenvælges til Korniand for den physisice Klasse, S. 217.

Stjenieforteijnehe, indeholdende 10,000 Positioner af teleskopiske Fixstjerner

imellem — 15 og -f 1 5 Graders Ueclination af Ur. Schjellerup, ud-

gives af Selskabet. S. 9, 226.

/. Thomsen, Prof. , er Medlem af Comiteen angaaende Cand. Jørgensens ind-

sendte Afhandling. S. 149.

Thorsen, P. G., Prof., giver nogle Meddelelser om visse historiske Bestand-

dele i Sagnet om Olger Danske, tilligemed en Undersogelse om
Chronicon monaster'd Sancti Martini majoris Coloniensis, S- 164 —
205; er Medlem af Comiteen angaaende Justitsraad Bruuns An-
dragende. S. 209.

Tin og Platin, nogle Analogier mellem disse, en Afhandling af Cand. mag.

Jørgensen. S. 149.

TrceJcket i Skorstenen, dets Afhængighed af Skorstenshøiden , Bemærkninger

herom af Stadsingenieur Colding. S. 4.

Videnskabernes Selskab, dets i Aarets Lob tabte Medlemmer, S. 225.

— dets i Aarets Lob optagne nye Medlemmer, S. 226.

— dets Skrifter, eller til Udgivelse understøttede Skrifter, S. 226.

— dets faste Comiteer (Commissionen for Udgivelsen af Dansk Diploma-

tarium og Danske Regester). S. 217, 227.

— udsatte Prisopgaver. S. 227.

— besvarede Prisopgaver. S. 227.

— de i Aarets Lob modtagne Bøger eller Skrifter, se SJ:rifter.

Vindens Forhold til Temperaturen og til Lufttrykket, en Afhandling af Prof.

Holten. S. 113.

Westergaard, Prof., meddeler nogle ældre Buddhistiske Indskrifter fra det

vestlige Indien, S. 160; er Medlem af Comiteen angaaende Justitsraad

Bruuns Andragende. S. 209.

Worsaae, Etatsraad, meddeler Bemærkninger om Anglerne og deres Oldtids-

minder. S. 94.

Zeugopterus Gottsche, Bemærkninger om Berettigelsen af denne Slægt af

Prof. Steenstrup. S. 95.

Zeuthen, Dr. phil. , indsender en forseglet Pakke til midlertidig Opbevaring.

S. 220.

Ørsted, A. S., Prof., en Iagttagelse af ham, som har ledet til Opdagelsen af

de hidtil ukjendte Befrugtningsorganer hos Bladsvampene, Sil;
Undersøgelser over snyltende Svampe med Vexelgenerationer, voxende

paa forskjellige Værter, S. 208; andrager paa al nogle Tavler ud-

laanes, S. 162; bliver Medlem af Selskabet, S 220, 226.
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dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1862.
•

Af

Conferentsraad , Professor G. Forchhammer,
Selskabets Secretair.





•«mnHI S 'A paA

\i9y[-s[Ai%SQ^ sonnq oouBig i %T\lij,





<^
I .^ .^ ,

n--.J-

Oversigt

over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

o«r

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1863.

Af

Conferentsraad , Professor G. F'orclt/tattuner,

Selskabets Secretair.







Trykt i Bianco Lunos Bogrtrykkeri

ved V. S. Iluhle



^'

Oversigt

over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

o<r

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1864.

Af

Conferentsraad , Professor G. ForchhunUHer,
Selskabets Secretair.







Trykt i Bianco Lu nos Bogtrykkeri

ved F. s. lluhle.



Oyersio't

over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

dets Medlemmers Årbeider

i Aaret 1865.

Af

CoiiferentsraMd, Professor O. Forchhumtner,
Selskabets Secretair.

^i\ i og 2.

Januar o e Februar







Trykt i Bianco Lun o s Bogtrykkeri

ved F. S »ulilc.



K

Oyersigt

over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs
>

Forhandlinger

02:

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1865.

Af

Conferentsraad , Professor G. Forchhnmmerf
Selskabets Secretair.

Nr.3.

Marts.







Trykt i Bianco Lu nos Bogtrykkeri

ved c 3. Muhlc.



p^,

Oversigt

over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

Go-

dets Medlemmers Arbeider

i Aaret 1865.

Af

Conferentsi-aad , Professor G. FoVChhttninier^

Selskabets Secretair.

Nr. 4.

April, Mai og Juni.

^^^ Afslutningen y\\ følge i Løbet af nogle faa Uger.

/. Steenstrup.









Oyersigt

over det

Kongelige danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

og

dets HOedlemmers Arbeider

i Aaret 1865.

Af

Selskabets Sec retair

Conferentsraad , Professor G. Forchhamtner,

og efter dennes Dod af hans Eftermand i Secretariatel

Prof. zool. J. J. S. Steenstrup,

Nr.5.

November og December.







Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Mulile.
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